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PLANGEBIED

Projectgebied: stationsomgeving

STATIONSGEBIED UTRECHT referentiekader openbare ruimte
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AANPAK STATIONSGEBIED UTRECHT

Het Utrechtse Stationsgebied zal stapsgewijs een 
nieuw gezicht krijgen. Binnen de herontwikkeling zal het 
vernieuwen en verbeteren van de openbare ruimte een 
cruciale rol spelen. De kwaliteit van deze openbare ruimte 
zal bepalen of de bewoners, werknemers en bezoekers het 
Stationsgebied als bijzonder en aantrekkelijk zullen ervaren. 
Uiteenlopende groepen mensen zullen er uiteenlopende 
activiteiten ondernemen.

De vernieuwde openbare ruimte nodigt private partijen uit 
in het gebied te investeren. Voor de haalbaarheid van de 
herontwikkeling en voor het economische functioneren zijn 
deze investeringen essentieel.

Verspreid over het plangebied en gespreid in de tijd worden 
deelprojecten uitgewerkt en gerealiseerd. Elk van deze 
deelprojecten dient te passen binnen de visie op het gehele 
Stationsgebied die in dit Referentiekader Openbare Ruimte 
wordt aangereikt.

6



9

Het Referentiekader Openbare Ruimte is een nadere 
uitwerking van het Masterplan Stationsgebied Utrecht. In 
het Referentiekader Openbare Ruimte geeft de gemeente 
haar visie op de inrichting van de openbare ruimte in 
het Stationsgebied. Vervolgens is deze visie vertaald 
in randvoorwaarden, die van toepassing zijn bij het 
realiseren van deelprojecten.

Bij aanvang van een deelproject krijgen de betrokken 
partijen het Referentiekader Openbare Ruimte 
aangereikt als een basisdokument voor de verdere 
planontwikkeling. De Projectorganisatie Stationsgebied 
zal het Referentiekader gebruiken om het ontwerpproces 
tussentijds te sturen en de ontwerpen te toetsen. Daarbij 
wordt het Referentiekader Openbare Ruimte gehanteerd 
als toetsingsdokument om na te gaan of het ontwerp aan 
de gestelde randvoorwaarden voldoet. 
De formele toetsing en goedkeuring van de ontwerpen zal 
plaatsvinden in een zitting van het kwaliteitsoverleg NSP 
(Nieuwe Sleutelprojecten).

Het Referentiekader Openbare Ruimte is niet het 
enige basis- en toetsingsdokument. Ontwerpen 
voor de inrichting van de openbare ruimte moeten 
bovendien voldoen aan: het Structuurplan, het werkboek 
Randvoorwaarden en het Programma van Eisen voor het 
betreffende deelgebied.
Ontwerpen voor nieuwe bebouwing moeten daarnaast 
ook voldoen aan: de Welstandsnota en het dokument 
Beeldregie Stationsgebied.

STATUS REFERENTIEKADER

Het Referentiekader Openbare Ruimte gaat uitsluitend in 
op die ontwerprandvoorwaarden, die niet zijn vastgelegd 
in relevante wetgeving of in bestaande basisdocumenten 
zoals bijvoorbeeld handboeken. Naar de meest relevante 
basisdocumenten wordt achter in dit rapport verwezen.

Openbare ruimte
In dit Referentiekader Openbare Ruimte wordt zowel de 
openbare ruimte in beperkte zin beschouwd als de openbare 
ruimte in de brede zin. Openbare ruimte in beperkte zin 
is alle buitenruimte die het gehele etmaal vrij toegankelijk 
is voor het publiek en die in eigendom en beheer is bij 
de gemeente. De openbare ruimte in ruime zin is alle 
buitenruimte en binnenruimte die minimaal overdag vrij 
toegankelijk is voor het publiek, maar in eigendom zijn bij 
private partijen, zoals het Jaarbeursterrein, de terminal 
voor het openbaar vervoer (OVT) en Hoog Catharijne. 
Dit referentiekader doet met name uitspraken over het 
openbaar gebied in eigendom van de gemeente Utrecht en 
in mindere mate over het overige openbaar gebied.

Referentiekader Beheer
Het Referentiekader Openbare Ruimte is afgestemd op 
het afzonderlijk opgesteld Referentiekader Beheer. Hierin 
wordt duidelijk hoe het beheerregime voor elke openbare 
ruimte is geregeld (onderhoud, toegankelijkheid, handhaving 
en toezicht). Er wordt naar gestreefd het beheer van al 
het openbaar toegankelijk gebied dat in eigendom is bij 
verschillende partijen op elkaar af te stemmen. Het gehele 
Stationsgebied dient een schone, hele en veilige uitstraling 
te krijgen.
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OPZET REFERENTIEKADER

Bijzonder en uniek
Een aantal bouwstenen zijn geselecteerd voor de 
basisinrichting van het plangebied. Om het gewenste 
totaalbeeld te bereiken, kan bij de inrichting van een aantal 
deelgebieden afgeweken worden van deze standaard 
bouwstenen. Op basis van de Visie, Context en Bouwstenen 
volgt in het onderdeel Bijzonder en uniek, de ontwerpvisie 
voor de inrichting van deze speciale plekken in de openbare 
ruimte.

Het Referentiekader Openbare Ruimte bevat de 
ontwerprandvoorwaarden, die van toepassing zijn voor het 
Stationsgebied als geheel. Het Referentiekader Openbare 
Ruimte is opgebouwd uit vier onderdelen:

Visie 
De essenties uit het Masterplan zijn vertaald in een visie 
op de openbare ruimte van het Stationsgebied. Er zijn 
enkele sleutelbegrippen geformuleerd, die met beelden zijn 
geïllustreerd en kort met tekst zijn toegelicht.

Context 
De inrichting van de openbare ruimte dient te passen 
binnen de ruimere context van het Stationsgebied en de 
stad daar omheen. Daarom bevat het onderdeel Context de 
beschrijving en verbeelding van de gewenste hoofdstructuur 
binnen het plangebied in relatie tot de omliggende stedelijke 
structuur.

Bouwstenen 
De openbare ruimte dient te worden ingericht met behulp 
van een afgewogen reeks bouwstenen. Deze worden in 
het onderdeel Bouwstenen beschreven en verbeeld. De 
bouwstenen zijn de materialen (verharding, straatmeubilair 
en groen) waarmee de uiteindelijke inrichting van de 
openbare ruimte gestalte zal krijgen. De keuze voor de 
bouwstenen is zodanig dat de inrichting van het plangebied 
als geheel voldoende eenheid krijgt. Tegelijk is het mogelijk 
om speciale plekken een bepaald accent te geven.
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De ambities voor de metamorfose van het Stationsgebied 
zijn verwoord in het Masterplan Stationsgebied Utrecht. De 
begrippen verbinden, herstellen en betekenis geven staan 
daarbij centraal.

Verbinden draait om het verbeteren van de bereikbaarheid 
van het centrum voor voetgangers, fietsers, openbaar 
vervoer en auto’s Stadsdelen ten oosten en westen van de 
sporen worden beter op elkaar aangesloten. Routes worden 
begeleid met bebouwing en functies, die een relatie hebben 
met de openbare ruimte. Verder gaat het om het creëren 
van prettige overgangen tussen verschillende sferen zoals 
bijvoorbeeld Lombok en de oude binnenstad. Bovendien 
worden duidelijke, ruime en overzichtelijke aansluitingen 
gecreëerd tussen de verschillende vloerniveau’s in het 
gebied.

Herstellen omvat onder meer het terug brengen van 
stedelijke structuren, zoals de singel rond de oude 
binnenstad. Verder staat het verhogen van de inrichtings- en 
onderhoudskwaliteit van de omgeving hoog op de agenda. 
Door het verbeteren van de sociale veiligheid en het terug 
brengen van de menselijke maat wordt de openbare ruimte 
voor het publiek terug gewonnen. Dit gebeurt onder meer 
door overgangen tussen publieke en private gebieden 
begrijpelijker en beter handhaafbaar te maken. Een sterkere 
uitwisseling van activiteit tussen de openbare ruimte en 
de aanliggende gebouwen levert hieraan een belangrijke 
bijdrage. Net zo cruciaal is het weer in evenwicht brengen 
van de verblijfsgelegenheid en de mobiliteit in de openbare 
ruimte van het Stationsgebied.

 MASTERPLAN

Betekenis geven heeft betrekking op het scheppen 
van duidelijk te onderscheiden identiteiten voor de 
diverse plekken in het Stationsgebied. Daarbij worden 
gewaardeerde bestaande identiteiten versterkt, zoals 
bijvoorbeeld in de kop van Lombok. Op deze plaatsen 
volstaat een ingetogen inrichting van de openbare ruimte. 
Op andere plaatsen wordt een vernieuwde identiteit 
nagestreefd, zoals bijvoorbeeld op het Jaarbeursterrein. 
Enkele plekken krijgen een uitgesproken inrichting, zodat 
deze werken als markeringen in de openbare ruimte.

Bij het verwezenlijken van de geschetste ambities spelen 
de Stadscorridor en de Centrumboulevard een sleutelrol. 
Verbinden, herstellen en betekenis geven zullen bij elk van 
beide een geheel eigen invulling krijgen.

De Stadscorridor wordt een zone met overwegend wonen, 
culturele voorzieningen en publieke functies, gekoppeld aan 
een comfortabele fiets- en voetgangersverbinding. Deze 
verbindt de buitenwijken van Leidsche Rijn tot de Uithof met 
de binnenstad en de OV-terminal. In het Stationsgebied 
wordt langs deze route de loop van de Leidsche Rijn 
hersteld.

De Centrumboulevard wordt een zone met grootschalige 
functies, de een nationale betekenis hebben. Gekoppeld 
aan een ruime looproute ligt een reeks bestemmingen, 
waaronder de OV-terminal, Hoog Catharijne en het 
Jaarbeurscomplex. Het zijn grote private gebieden, die 
toegankelijk zijn voor het publiek. Een groot deel van de 
Centrumboulevard is interieur en verhoogd gelegen.

12



VERBINDEN, HERSTELLEN EN BETEKENIS GEVEN

Met het oog op het ontwerpen en inrichten van de openbare 
ruimte in het Stationsgebied dienen de begrippen verbinden, 
herstellen en betekenis geven nader worden ingevuld 
en verbeeld. Hiervoor zijn de ambities uit het Masterplan 
vertaald in trefwoorden. Deze geven weer op welke 
kwaliteiten het ontwerp en de inrichting van de openbare 
ruimte zich primair zal richten.

Verbinden:
de inrichting van de openbare ruimte is samenhangend.

Herstellen:
de inrichting van de openbare ruimte is verfijnd en robuust.

Betekenis geven:
de inrichting van de openbare ruimte is overwegend 
ingetogen en soms uitgesproken.

Op basis van deze trefwoorden zijn beelden verzameld en 
korte toelichtingen opgesteld. Deze vormen samen de visie 
op de openbare ruimte in het Stationsgebied.
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In het Stationsgebied zullen gedurende een lange 
periode sloop-, nieuwbouw- en verbouwactiviteiten 
plaatsvinden. Uiteenlopende partijen zullen een 
gevarieerd gebouwd programma tot stand brengen. 
De samenhang tussen al deze ontwikkelingen 
zal vooral in de openbare ruimte tot uiting komen. 
Doorgaande routes, zoals fietspaden, rijbanen etc. 
zullen continu zijn en logisch op elkaar aansluiten. 
Hetzelfde geldt voor ruimtelijke elementen in het 
Stationsgebied zoals bijvoorbeeld zichtlijnen, 
bomenrijen en waterlopen. Overgangen tussen 
ruimten of profielen zullen vanzelfsprekend 
verlopen. Hetzelfde geldt voor de overgangen 
tussen het straatniveau enerzijds en de verhoogde  
niveaus van het Centraal Station en Hoog 
Catharijne anderzijds. Bewoners en bezoekers 
zullen zich daardoor gemakkelijk kunnen oriënteren 
en het Stationsgebied als een eenheid ervaren.
De geschetste ambities gelden binnen het 
gebied, maar zijn evenzeer van toepassing op 
de aansluitingen en overgangen tussen het 
Stationsgebied en de daar omheen gelegen delen 
van Utrecht.

14
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De inrichting van de openbare ruimte straalt 
zorgvuldigheid uit door een geraffineerde 
detaillering. Materiaalaansluitingen worden zo 
eenvoudig mogelijk gehouden en uitgewerkt tot 
op ‘stoeptegel’ niveau. Deze aanpak zal in de 
ontwerpfase, de besteksfase en uitvoeringsfase 
consequent worden doorgevoerd en bewaakt. Op 
deze wijze wordt een hoge uitvoeringskwaliteit 
bereikt en worden beheerproblemen in de toekomst 
zo veel mogelijk voorkomen. Ook jaren na de 
realisatie zal de openbare ruimte er nog gaaf uit 
zien.
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De bovengrondse én ondergrondse inrichting zal 
zijn opgewassen tegen intensief en onverwacht 
gebruik. De toe te passen materialen, details en 
constructies zullen samen een geaccepteerd en/of 
beproefd pakket vormen. Veel gebruikte materialen 
en elementen zullen eenvoudig uitneembaar, 
herplaatsbaar en vervangbaar zijn. Er worden 
alleen materialen verwerkt die ook na enkele jaren 
nog verkrijgbaar zijn. Bijzondere elementen of 
constructies worden zeer duurzaam uitgevoerd, 
omdat ze niet makkelijk uitneembaar, herplaatsbaar 
en vervangbaar zijn. Verder zullen de te hanteren 
materialen en details geschikt zijn voor een goede 
aansluiting op de inrichting buiten het plangebied.
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De mensen die zich door het Stationsgebied 
begeven en er verblijven brengen levendigheid 
en veelkleurigheid in de openbare ruimte. De 
omliggende bebouwing herbergt een gevarieerde 
reeks functies met de bijbehorende uitingen, 
zoals etalages,  logo’s en lichtkranten. Binnen 
deze stedelijke dynamiek zal de inrichting van 
de openbare ruimte overwegend ingetogen zijn. 
Een ruime en rustige inrichting biedt gelegenheid 
voor de activiteiten van zowel de grote massa 
als de enkeling. Een subtiele toepassing van 
materialen en details en een beperkte plaatsing van 
straatmeubilair past daarbij. 
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Op een beperkt aantal bijzondere lokaties in het 
Stationsgebied is een meer uitgesproken inrichting 
op zijn plaats. Mede door de ingetogen inrichting 
van het Stationsgebied als geheel komen deze 
bijzondere accenten goed tot hun recht. De 
uitgesproken inrichting van deze lokaties markeert 
hun bijzondere betekenis

18
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Bij de uitwerking van de verschillende onderdelen in dit 
Referentiekader hebben de verbeelde en verwoorde 
begrippen gediend als gedachtegoed. 

In het onderdeel Context is weergegeven welke samenhang 
wordt nagestreefd binnen het beeld en het gebruik van de 
openbare ruimte en welke samenhang tussen de openbare 
ruimte en de omliggende bebouwing. Daarnaast is onder de 
noemer van het Totaalbeeld aangegeven welke openbare 
ruimten een ingetogen dan wel een meer uitgesproken 
inrichting krijgen.

In het onderdeel Bouwstenen zijn de toe te passen 
verhardingen, het straatmeubilair en groen zo concreet 
mogelijk uitgewerkt. De keuzes voor de meest voorkomende 
bouwstenen kunnen worden gekenschetst als ingetogen, 
verfijnd en robuust. 

Het onderdeel Bijzonder en Uniek geeft een ontwerpvisie 
voor de verdere uitwerking van de plaatsen met een meer 
uitgesproken inrichting.

 UITWERKING VISIE

20
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BEELD, GEBRUIK EN BEBOUWING

Zoals gezegd, de inrichting van de openbare ruimte dient te 
passen binnen de ruimere context van het Stationsgebied 
en de stad daar omheen. Het onderdeel Context van 
het Referentiekader beschrijft hoe de openbare ruimte 
in het Stationsgebied zich zal ontwikkelen aan de hand 
van de aspecten: Beeld, Gebruik en Bebouwing. Deze 
ontwikkeling wordt geschetst met behulp van thematische 
kaarten en daarbij horende toelichtingen. In deze 
thematische kaarten is de zogenaamde ‘rasterkaart’ voor het 
Stationsgebied verwerkt.

In het hoofdstuk Beeld komt de verschijningsvorm van de 
openbare ruimte aan de orde.
In het hoofdstuk Gebruik worden de gebruiksmogelijkheden 
van de openbare ruimte beschreven.
Het hoofdstuk Bebouwing schetst de wijze waarop het 
openbaar gebied aansluit op de bebouwing.

24
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De verschijningsvorm van de openbare ruimte in het 
Stationsgebied wordt bepaald door een combinatie van 
ruimtelijke kenmerken en de bijbehorende inrichting. 
De inrichting bestaat uit een pakket van bouwstenen: 
verhardingen, straatmeubilair en groen. In een park past 
bijvoorbeeld ander straatmeubilair dan in een winkelstraat. 
En in een woonstraat andere verharding dan op een 
marktplein. Om te bepalen welke inrichtingsmiddelen op 
elke plek gepast zijn, wordt een totaalbeeld opgesteld op 
basis van een indeling in ruimtelijke eenheden en worden de 
inrichtingsniveaus gekozen.

Ten eerste worden de ruimtelijke eenheden benoemd:
Sferen zijn delen van de stad met een herkenbaar eigen 
gezicht.
Lijnen zijn routes door de stad die ook het Stationsgebied 
doorkruisen en hoofdstraten binnen het gebied zelf.
Ruimten zijn bijzondere plekken in het Stationsgebied, 
bijvoorbeeld een plein, park of plateau boven het maaiveld.

Ten tweede worden de inrichtingsmiddelen benoemd. Bij 
elk van de vier sferen hoort een pakket van bouwstenen. 
Daarbinnen zijn verschillende kwaliteitsniveaus:
Standaard is de basisinrichting die past bij de 
desbetreffende sfeer.
Bijzonder is de inrichting van een aantal bijzondere lijnen.
Uniek is de inrichting van een aantal specifieke ruimten.

Gezamenlijk vormen deze elementen een totaalbeeld van de 
toekomstige openbare ruimte in het Stationsgebied.

Sferen 
Om de sferen in de stad te kunnen benoemen, worden eerst 
de functionele en vervolgens de morfologische kenmerken 
van de stad beschouwd.
Wat betreft de functionele kenmerken, wordt verwezen naar 
de Structuurvisie Utrecht. Hierin is beschreven en verbeeld 
dat Utrecht bestaat uit een reeks stedelijke milieu’s, die elk 
een specifieke combinatie van functies herbergen. Deze 
verschillende milieus komen voort uit de structuur van de 
stad, zoals deze zich in de loop der tijd heeft ontwikkeld. 
Bij deze indeling in milieus valt het Stationsgebied vrijwel 
volledig onder het milieu “centrum stedelijk”.

BEELD

26



29

STATIONSGEBIED UTRECHT referentiekader openbare ruimte
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BEELD

Binnen het milieu “centrum stedelijk” uit de Structuurvisie 
kunnen deelgebieden worden onderscheiden, die elk  
een eigen sfeer hebben. Deze sferen vloeien voort 
uit morfologische kenmerken, zoals de verkaveling, 
de aanwezige bebouwingstypen en de voorkomende 
architectuurstijlen. Omdat deze sferen de basis vormen voor 
de toekomstige inrichting van de openbare ruimte, zijn ze 
voor het Stationsgebied en omgeving uitgespecificeerd
 
Binnenstad
Het betreft het kleinschalige, middeleeuwse stelsel 
van straten, steegjes en pleinen, omgeven door de 
singelstructuur. Binnen dit stelsel is een grote diversiteit aan 
stedelijke functies tot ontwikkeling gekomen.

Oude buurten
Het gaat om de eerste grote uitbreidingen buiten de 
singels uit de 19e en 20e eeuw. Smalle straten met dichte 
bebouwing, veelal in gesloten bouwblokken, bepalen het 
beeld. De nieuwste buurten zijn iets ruimer van opzet met 
meer openbare ruimte. De bebouwing heeft overwegend 
een woonfunctie met plaatselijk buurtvoorzieningen. 
Naarmate de buurt nieuwer is, domineert de woonfunctie en 
verdwijnen de buurtvoorzieningen.

Tussen singel en sporen
In de zone tussen de Singelgracht en de sporen zijn 
overwegend kantoren en woningen. De bebouwing heeft 
een middelgrote schaal en vertoont een afwisseling aan 
bouwstijlen. De gedaante van deze zone is in de afgelopen 
eeuwen regelmatig gewijzigd, vooral na de komst van de 
sporen en het station.

Naoorlogse woonbuurten
De naoorlogse stadsuitbreidingen kennen een grote schaal 
en een open verkaveling waarin wonen, werken en verkeer 
gescheiden zijn. Aangezien deze sfeer niet binnen het 
plangebied zelf voorkomt, komt deze niet nader aan de orde.

Kern Stationsgebied
Dit gebied is een complex, bestaande uit het station 
Utrecht CS en een aantal grootschalige winkel-, kantoor- 
en beursgebouwen. Het is gekoppeld aan een stelsel van 
enkele noord-zuidstraten en enkele oost-westverbindingen, 
die deels op niveau +1 of niveau -1 liggen. In de toekomstige 
situatie worden in het gebied een aantal ingrepen van 
stedenbouwkundige en verkeerskundige aard getroffen 
waardoor meer samenhang met de omliggende stad 
ontstaat. Om samenhang te bewerkstelligen in de inrichting 
van de openbare ruimte binnen het gebied zelf en in relatie 
tot zijn omgeving, wordt in de randen van het plangebied 
en in doorlopende structuren (lijnen) aansluiting gezocht bij 
de sferen van de omliggende stad. Tegelijkertijd is gekozen 
voor een herkenbare eigen sfeer voor de kern van het 
vernieuwde Stationsgebied. De kern van het Stationsgebied 
is de directe stationsomgeving: het plangebied ten zuiden 
van de Leidsche Rijn, ten westen van de Catharijnesingel 
en ten noorden van het Moreelsepark. Het gehele 
Jaarbeursterrein valt binnen de kern.

De indeling in de vier sferen die binnen het plangebied 
voorkomen, vormt de basis voor de keuze voor 
inrichtingsmiddelen voor de openbare ruimte. 

SFEREN
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BEELDLIJNEN

Het Stationsgebied is met de omliggende stad verbonden, 
doordat het deel uitmaakt van een netwerk van stedelijke 
lijnen. Binnen het gebied is een verfijnder stelsel van 
verbindingen aanwezig. In het Masterplan wordt dit stelsel 
het “raster” genoemd en wordt ingezet op herstel en 
versterking ervan. De hoofdlijnen van het raster zijn:

Waternetwerk
- Catharijnesingel 
- Leidsche Rijn / Leidseweg
- Kruisvaart (overkluisd binnen het plangebied)

Spoorlijnen
- De bundel sporen in en rond Utrecht CS

Wegen naar het Stationsgebied
- Graadt van Roggenweg
- Amsterdamsestraatweg
- van Zijstweg
- Vleutenseweg/Daalsetunnel

Wegen in het Stationsgebied
- Catharijnesingel
- Croeselaan
- Stationsstraat

Stadscorridor
Een stedelijke zone met daarbinnen een belangrijke 
verbindings-as voor fietsers en voetgangers, die wordt 
omgeven door publieke functies. Binnen het Stationsgebied 
verloopt deze as via de Leidseweg, de van Sijpesteijkade, 
het Smakkelaarsveld en het Vredenburg.

De meeste wegen binnen het plangebied worden, 
afhankelijk van de functie, ingericht met de standaard 
middelen die passen in de betreffende sfeer. Er zijn echter 
een aantal bijzondere lijnen die, binnen het Stationsgebied, 
bijzonder worden ingericht. Het zijn de lijnen die de 
meest representatieve adressen gaan vormen voor de 
bestaande en toekomstige bebouwing. Ze bieden naast hun 
verkeersfunctie een zekere verblijfskwaliteit.
De bijzondere lijnen zijn:
- Leidseweg
- Vredenburg
- Croeselaan
- Stationsstraat 
- Catharijnesingel

De karakteristiek van elke lijn komt in de nieuwe inrichting 
goed tot zijn recht. Daartoe wordt, naast de standaard 
bouwstenen voor de openbare ruimte, ook geput uit het 
bijzondere assortiment van bouwstenen. De verbijzondering 
van bepaalde lijnen vergroot de herkenbaarheid van het 
raster en komt daarmee ten goede aan de samenhang van 
de openbare ruimte van het Stationsgebied. In het laatste 
hoofdstuk Bijzonder er Uniek wordt de ontwerpvisie voor de 
inrichting van de bijzondere lijnen nader beschreven.

Routes binnen bouwblokken
Binnen een aantal bouwblokken zijn openbaar toegankelijke 
routes voorzien. Het betreft de Centrumboulevard, maar 
ook een aantal kortere noord-zuid georiënteerde routes die 
essentieel zijn voor de kwaliteit van het netwerk als geheel. 
Daar deze routes geen gemeentelijk eigendom zijn, worden 
de bouwstenen niet gespecificeerd.
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BEELDRUIMTEN

Binnen het dichtbebouwde Stationsgebied liggen een aantal 
bestaande en nieuwe ruime plekken. Door hun omvang, 
ligging en functie hebben deze een bijzonder karakter. Ook 
in de inrichting van de openbare ruimte komt dit bijzondere 
karakter tot uiting. Een eerste aanzet tot karakterisering van 
de verschillende ruimten is de onderverdeling in de pleinen, 
de parken en het plateau. Voor elk van de ruimten zijn de 
voornaamste ontwerpuitgangspunten weergegeven in het 
hoofdstuk Visie deelgebieden.

Pleinen
Naast twee bestaande pleinen die deels nieuwe wanden 
krijgen en worden heringericht, wordt een nieuw plein aan 
de kop van Lombok toegevoegd.
- Vredenburg
- Stationsplein
- Lombokplein

Parken
In het Masterplan zijn twee groene ruimten, oftewel parken, 
benoemd.
- Smakkelaarsveld
- Moreelsepark / Park Nieuweroord

Plateau
Het openbare plateau ligt op een hoog niveau boven de 
perrons voor trein, tram en bus. Het plateau verbindt de 
openbare ruimte op maaiveld aan weerszijden van de 
Openbaar Vervoer Terminal (OVT). De semi-openbare 
interieurs van het station en Hoog Catharijne zijn bereikbaar 
vanaf het plateau.

Omdat de genoemde ruimten uniek zijn, wordt voor elke plek 
naar een specifieke inrichting gezocht die op veel punten 
af zal wijken van de inrichting in het omliggende gebied. 
Gezocht wordt naar een specifieke materialisering en 
detaillering die een uniek totaalbeeld oplevert. In het laatste 
hoofdstuk Bijzonder er Uniek wordt de ontwerpvisie voor de 
inrichting van deze speciale plekken in de openbare ruimte 
nader beschreven.
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BEELD
CENTRUMBOULEVARD

De Centrumboulevard is geen sfeer, lijn of ruimte, maar 
vormt een eigen categorie.
De Centrumboulevard is een voetgangersroute waaraan 
reeks van semi-openbare bestemmingen liggen met 
een bovenstedelijke betekenis. De stationshal, het 
winkelcentrum Hoog Catharijne en het Jaarbeurscomplex 
maken er deel van uit. Het betreft interieurs en/of verhoogd 
gelegen ruimten.

De Centrumboulevard wordt een kralensnoer van 
bestemmingen. Elke kraal aan het snoer krijgt een eigen 
kleur, dus elke bestemming aan de route, elk afzonderlijk 
interieur heeft een eigen herkenbare identiteit met een eigen 
inrichtingssfeer.

Tussen de kralen kruist het snoer steeds een openbare 
buitenruimte. Deze punten zijn per definitie bijzondere 
plekken en worden de knopen genoemd: 
- Entree Hoog Catharijne / Vredenburgplein
- Hoog Catharijne / Catharijnesingel
- Stationsplateau / Stationsstraat
- Stationsplateau / Stationsplein
- Entree Jaarbeurs / Croeselaan

Om de gewenste verweving van de Centrumboulevard met 
het overige stedelijke netwerk te bereiken, krijgt het ontwerp 
van de knopen speciale aandacht. De continuïteit van de 
openbare buitenruimte blijft intact. Bij de ongelijkvloerse 
kruisingen sluiten het verhoogde niveau en het maaiveld-
niveau op een uitnodigende manier op elkaar aan.

Het snoer dat de kralen aaneen rijgt, bestaat uit de drukke, 
doorgaande looproutes door de Centrumboulevard. Deze 
krijgen een logisch tracé en een overzichtelijke inrichting.
Er zijn vijf randvoorwaarden bepaald die voldoende 
samenhang van de Centrumboulevard als herkenbare 
structuur garanderen en de mogelijkheid tot oriëntatie op het 
stedelijk netwerk bewerkstelligen:
- De gebouwen aan de Centrumboulevard hebben de 

entrees en het adres aan de Centrumboulevard.
- De weersomstandigheden zijn op de Centrumboulevard 

altijd zichtbaar doordat deze in de open lucht ligt of 
onder een transparant dak.

- Op de Centrumboulevard is altijd zicht van knoop tot 
knoop.

- Op een knoop krijgt de regel van het plein of de straat 
prioriteit boven de regels van de Centrumboulevard.

- De verlichting op de Centrumboulevard onderscheidt 
zich van de omgeving.

De Centrumboulevard is grotendeels particulier eigendom. 
Daarom zijn de voorstellen voor de inrichting van de 
Centrumboulevard minder concreet dan die voor het 
openbare domein. De Centrumboulevard is niet opgenomen 
in het totaalbeeld of in het hoofdstuk bouwstenen.
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BEELD
TOTAALBEELD

Door de onderscheiden sferen, lijnen en ruimten op elkaar 
te leggen is een totaalbeeld voor de inrichting van de 
openbare ruimte in het Stationsgebied samengesteld. Dit 
totaalbeeld is het uitgangspunt voor het materiaalgebruik 
in de openbare ruimte. Het omvat de volgende legenda-
eenheden: Sferen, Bijzondere Lijnen en Unieke Ruimten.

Sferen
In het totaalbeeld worden vier sferen onderscheiden:
- Binnenstad
- Tussen singel en sporen
- Oude buurten
- Kern Stationsgebied
Elke sfeer, die binnen het plangebied voorkomt, kent een 
eigen pakket van bouwstenen waarmee de openbare ruimte 
wordt ingericht. Hiermee liggen de basis-ingrediënten voor 
de inrichting van de openbare ruimte in het Stationsgebied 
vast.

Bijzondere Lijnen
De meeste lijnen in het plangebied worden ingericht met 
de bouwstenen die in de gegeven sfeer van toepassing 
zijn. De bijzondere lijnen echter worden ingericht met 
bijzondere toevoegingen, die de betekenis van deze lijnen 
onderstrepen. In het totaalbeeld zijn vijf bijzondere lijnen 
onderscheiden:
- Leidseweg
- Vredenburg
- Croeselaan
- Stationsstraat 
- Catharijnesingel

Unieke Ruimten
Deze ruimten krijgen elk een eigen accent door een unieke 
inrichting. Een maatpak voor de ruimte die op veel punten 
af kan wijken van de inrichting in het omliggende gebied. 
Gezocht dient te worden naar een specifieke materialisering 
en detaillering die een uniek totaalbeeld oplevert.

- De Pleinen: Vredenburg, Stationsplein en Lombokplein.
Deze drie pleinen krijgen elk een eigen karakter 
ondersteund door de inrichting.

- De Parken: Smakkelaarsveld en Moreelsepark / Park 
Nieuweroord/ Park Nieuweroord.
Alleen al de concentratie van groen in deze 
hoogstedelijke omgeving maakt de parken uniek. Een 
zorgvuldig ontwerp met speciale inrichtingsmiddelen 
sluit hierbij aan.

- Het Plateau: Het plateau heeft toegangen aan het 
Stationsplein (west) en de Stationsstraat (oost).
Alleen al door de strategische en verhoogde ligging is 
het plateau speciaal. Een unieke inrichting sluit hierbij 
aan.

N.B.
Het totaalbeeld is uitgangspunt voor het vervaardigen van 
deelontwerpen. Vanzelfsprekend zullen bij het vervaardigen 
van deelontwerpen de exacte grenzen tussen sferen, bij-
zondere lijnen en unieke ruimten worden aangescherpt en 
genuanceerd.
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GEBRUIK

De inrichting van de openbare ruimte moet zijn afgestemd 
op het beoogde gebruik. In het Stationsgebied zijn drie 
hoofdvormen van gebruik aan de orde:
§ verblijf
§ transfer
§ verkeer
Daarnaast ligt het Stationsgebied ingebed in de ecologische 
structuur van Utrecht, waarin waterlopen en groenelementen 
de belangrijkste rol spelen. 
Elk van deze functies stelt eigen eisen aan de 
materialisering en detaillering van de openbare ruimte en 
aan de milieukwaliteit. 
Onder het maaiveld van het Stationsgebied bevindt zich een 
stelsel van kabels en leidingen. De tracé-keuze daarvan 
moet worden afgestemd op de inrichting van de openbare 
ruimte.
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VERBLIJF

Voor bewoners, werkenden en winkelend publiek biedt de 
openbare ruimte recreatieve gebruiksmogelijkheden. Daarbij 
gaat het bijvoorbeeld om wandelen, zitten, joggen, varen, 
deelname aan al dan niet georganiseerde evenementen 
en culturele activiteiten. De verkeersluwe plekken in het 
Stationsgebied zijn hiervoor het meest geschikt. Plaatsen 
met een behoorlijke beschutting en zowel zon als schaduw 
bieden de beste gelegenheid voor een langer verblijf. Deze 
plaatsen zijn soms zeer levendig maar kunnen ook relatief 
rustig zijn.
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ACTIVITEITEN

In het Stationsgebied is plek voor allerlei dagelijkse 
bijzondere gebeurtenissen. De terrassen verlevendigen
de openbare ruimte, bepaalde zones in het plangebied 
worden hier speciaal voor ingericht. Met name de pleinen 
en parken in het Stationsgebied bieden ruimte voor allerlei 
verschillende activiteiten. Bij de inrichting van de openbare 
ruimte wordt onder andere rekening gehouden met de 
volgende evenementen:
§ Twee keer per week vindt de warenmarkt plaats op het 

Vredenburgplein en omgeving.
§ Een aantal keer per jaar vinden evenementen plaats 

op het Vredenburgplein die gerelateerd zijn aan het 
Muziekpaleis. Het kan zijn dat op deze dagen de 
warenmarkt vervalt.

§ Op het Stationsplein kunnen evenementen plaatsvinden 
die te maken hebben met de omliggende functies 
Jaarbeurs en Beatrix-theater. Ook kunnen hier 
evenementen worden georganiseerd die aansluiten 
bij de nieuwe leisure-functies die in het gebied worden 
ontwikkeld.

§ Het Lombokplein is bij uitstek een plek waarop in de 
toekomst bijvoorbeeld een wekelijkse interculturele markt 
of een openluchtbazar tot ontwikkeling kan komen.

§ Incidenteel kunnen kleinschalige culturele evenementen 
zoals De Parade plaats vinden in het Moreelsepark.

§ Net als in de huidige situatie kunnen ook in de toekomst 
incidenteel kleinschalige muziekevenementen plaats 
vinden op het Smakkelaarsveld.

§ Het Smakkelaarsveld is voor jongeren en andere 
actievelingen ruimte ingericht voor diverse activiteiten. 
Een levend schaakbord, een skatebaan en een 
basketballveld moeten voorbeelden zijn van de identiteit 
van deze plek. 

GEBRUIK
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De aanwezigheid van de OV-terminal leidt tot veel 
bewegingen van reizigers tussen de verschillende 
vervoersvormen. In de openbare ruimten dicht bij de terminal 
is weliswaar geen doorgaand verkeer, maar er eindigen wel 
uiteenlopende verkeersstromen. Er wordt geparkeerd en 
gestald, gehaald en gebracht, gewacht en in- of uitgestapt. 
Typisch voor deze plaatsen is de mix van mensen, die snel 
onderweg zijn en mensen, die even op een bank of terras 
zijn neergestreken.

TRANSFERtransfer
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GEBRUIK
VERKEER

Op de “rasterkaart, begrenzing grondgebruik” van het 
Masterplan Stationsgebied is aangegeven, waar zich (in 
hoofdzaak) het snelverkeer en waar zich (in hoofdzaak) het 
langzaam verkeer bevindt.
Snelverkeer betreft autoverkeer en openbaar vervoer. 
Langzaam verkeer betreft fietsers en voetgangers.
Het ruimtebeslag is daarmee vastgelegd, maar voor de 
inrichting van de openbare ruimte is een meer verfijnd 
inzicht in het gebruik vereist. Daarom is, voor elke 
verkeersmodaliteit apart, inzichtelijk gemaakt waar deze zich 
in het Stationsgebied afspeelt.
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Het openbaar vervoer in het plangebied bestaat uit:
§ De bundel treinsporen, die dwars door het 

Stationsgebied en de OV-terminal loopt.
§ De sneltram Utrecht-Nieuwegein met een eindhalte in de 

westzijde van de OV-terminal.
§ Het netwerk van HOV-banen en busroutes met 

aansluitingen op de busplatforms in de west- en oostzijde 
van de OV-terminal.

OPENBAAR VERVOER

Verkeer: openbaar vervoer
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AUTO

Het autoverkeer in het plangebied kent de volgende 
wegstructuren: 

§ De hoofdontsluitingswegen, die het Stationsgebied 
verbinden met de westelijke verdeelring en het 
Rijkswegennet.

§ De wijkontsluitingswegen die het Stationsgebied, de 
historische binnenstad en de omliggende wijken met 
elkaar verbinden.

§ De lokale ontsluitingswegen, die bestemmingen binnen 
het Stationsgebied bereikbaar maken.

Naast personenauto’s maken ook expeditieverkeer, taxi’s en 
noodvoertuigen van deze wegen gebruik.
Binnen het plangebied zijn een aantal parkeergarages 
voorzien.

GEBRUIK
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Verkeer: auto
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Verkeer: fiets

STATIONSGEBIED UTRECHT referentiekader openbare ruimte
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FIETS

De fietsstructuur beslaat binnen het plangebied de volgende 
onderdelen:
§ Het stelsel van hoofdfietsroutes voor fietsers, die het 

Stationsgebied verbinden met de omliggende wijken.
§ Lokale fietsverbindingen die de bestemmingen binnen 

het Stationsgebied bereikbaar maken voor fietsers.

Binnen het plangebied zijn een aantal openbare 
fietsenstallingen voorzien.
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GEBRUIKVerkeer: voetganger

STATIONSGEBIED UTRECHT referentiekader openbare ruimte
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VOETGANGER

De voetganger maakt gebruik van de volgende routes:
§ De oost-west routes zijn in het Stationsgebied cruciaal, 

omdat langs deze de barrière van de sporen wordt 
overwonnen. De looproutes via de Stadscorridor en de 
Centrumboulevard zijn de belangrijkste. De looproute 
via de Stadscorridor maakt deel uit van een zone van 
oost naar west door heel Utrecht, waarin uiteenlopende 
publieksfuncties tot ontwikkeling komen. Het is een 
route op maaiveld in de open lucht en door de van 
Sijpesteijntunnel. De looproute via de Centrumboulevard 
schakelt de meest grootschalige bestemmingen binnen 
het Stationsgebied aan elkaar. Deze route verloopt voor 
een groot deel op een verhoogde niveau en via interieure 
ruimten.

§ De noord-zuid routes vormen samen met de oost-west 
routes een raster van verbindingen, die de belangrijkste 
bestemmingen in het Stationsgebied bereikbaar maken.

§ De entrees tot de OV-terminal zijn gekoppeld aan het 
bovengenoemde raster van looproutes. Binnen de 
terminal verschaffen stijg-/daalpunten toegang tot de 
perrons en de stationshal.

§ De overige looproutes maken elk adres binnen het 
Stationsgebied bereikbaar.hoofdroutes

entrees tot de ov-terminal

toegangen noordertunnel - ov-terminal

stijgpunten in de ov-terminal plangrens
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Ecologie
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ECOLOGIE

De ecologische potenties binnen het Stationsgebied zijn 
vooral gekoppeld aan de aanwezige waterlopen. Het 
koppelen van de Leidse vaart aan de Catharijnesingel is 
dan ook van groot ecologisch belang. Het water zelf zal, 
na het herstel van de singelstructuur gaan functioneren 
als leefmilieu voor watergebonden flora en fauna. De 
aanliggende singelbeplantingen en parken vormen de 
aantrekkelijkste plaatsen voor landgebonden flora en 
fauna. Plaatselijk vullen bermen met bomen en bomen 
in verharding dit stelsel van beplantingen en water 
aan. De ecologische potenties van deze bermen en 
boombeplantingen zijn evenwel beperkt.
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GEBRUIK
MILIEUKWALITEIT

De kwaliteit van de openbare ruimte wordt mede bepaald 
door een viertal milieu-aspecten: zon en schaduw, wind, 
lucht-kwaliteit en geluidskwaliteit. In de Programma’s van 
eisen (PVE) voor de deelprojecten zullen de eisen op het 
gebied van de milieukwaliteit nader worden gespecificeerd. 
Dan zal worden aangegeven welke wettelijk verplichte 
kwaliteitseisen aan de orde zijn en in welke mate de hier 
beschreven ambities als randvoorwaarde gelden.

§ Zon en schaduw
Schaduw zal een belangrijk aandachtspunt gaan vormen 
bij de toenemende hoogbouw in het Stationsgebied. 
De verblijfskwaliteit kan afnemen indien er weinig zon 
aanwezig zal zijn op een bepaalde plek. Er zal dus rekening 
gehouden moeten worden met het soort gebruik van de 
openbare ruimte in relatie tot het aantal mogelijke zonuren 
per jaar. Deze bezonning wordt gemeten met behulp van 
een schaalmodel van het gebouw en de directe omgeving. 
Maatgevend zijn daarbij de metingen op 21 maart en 21 
september. Dit zijn gemiddelde periodes, waarbij de zon niet 
extreem hoog of laag staat.

§ Wind
In het Stationsgebied zal verblijfskwaliteit mede afhangen 
van de plaatselijk optredende windsnelheden. Bij het 
situeren van de hoge gebouwen rekening houden met 
de effecten van wind. Een windtunnelonderzoek van een 
stedenbouwkundig model is een eerste vereiste. Hierbij 
worden de mogelijke activiteiten in de openbare ruimte 
gerelateerd aan de drempel-windsnelheden: gericht lopen 
(7 m/sec), slenteren (5m/sec) en verblijven (3m/sec).

§ Luchtkwaliteit
Voor de gezondheid van de mens zijn wettelijke regels 
gesteld aan de luchtkwaliteit in de openbare ruimte. 
De luchtverontreiniging is afhankelijk van de directe 
aanwezigheid van uitlaatgassen van autoverkeer en de 
achtergrondconcentratie van luchtverontreiniging. De mate 
van luchtverontreiniging maakt deel uit van de afweging of 
een plek geschikt is om te verblijven.

§ Geluidskwaliteit
Geluid is van invloed op het verblijfsklimaat in het 
Stationsgebied. Er zal rekening worden gehouden met het 
soort gebruik in relatie tot de hoeveelheid lawaai op een 
bepaalde plaats.
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GEBRUIK
KABELS EN LEIDINGEN

Inpassing van nutskasten in een vroeg stadium van het 
ontwerpproces van gebouwen en openbare ruimte, vraagt 
bijzondere aandacht.
Een onopvallend, maar belangrijk ruimtebeslag in de 
openbare ruimte wordt gevormd door ondergrondse 
kabels en leidingen. De ligging ervan beïnvloedt sterk de 
inrichtingsmogelijkheden van het maaiveld. De concrete 
randvoorwaarden zullen worden opgenomen in het 
Masterplan ondergrondse infrastructuur en in de PVE’s voor 
de deelprojecten binnen het Stationsgebied. Daarbij zal het 
gaan om de volgende aspecten:
§ welke bestaande kabels en leidingen dienen te worden 

gehandhaafd.
§ welke nieuwe kabel- en leidingtracé’s dienen te worden 

ingepast.
§ welke speciale oplossingen voor de inpassing van kabels 

en leidingen zijn eventueel aan de orde.

50



53

Bouwhoogten

STATIONSGEBIED UTRECHT referentiekader openbare ruimte
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bouwhoogte tot maximaal

S: 15 meter - bij vrijstelling maximaal 25 meter

M: 25 meter - bij vrijstelling maximaal 45 meter

L: 45 meter - bij vrijstelling maximaal 80 meter

XL: 45 meter - bij vrijstelling maximaal 90 meter

plangrens
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BEBOUWING
SCHAAL

In het Masterplan voor het Stationsgebied is het begrip 
“Schaal” geïntroduceerd. Dit ruimtelijke middel richt zich 
op de wisselwerking tussen gebouwd programma en 
openbaar gebied, de mate van functiemenging en de 
maat van bebouwing en omgeving. Om over bebouwing te 
kunnen spreken worden eerst de schalen toegelicht:

In het Stationsgebied worden verschillende schalen 
gehanteerd die zijn onderverdeeld naar de analogie van 
confectiematen: S (small), M (medium), L (large) en XL 
(extra large). Per schaal zijn er randvoorwaarden en 
beperkingen gesteld aan de functies en hun bebouwing 
die in het gebied ontwikkeld kunnen worden.

Small 
- kleine maat van ontwikkelingen (basishoogte 3 lagen, 

incidenteel tot 25 meter)
- één of twee eigenaren per kavel, voordeur aan straat
- weinig contrasten in maatvoering
- één functie per gebouw, in de plint soms afwijkende 

functie
- lokale betekenis

Medium
- forsere maat van ontwikkelingen (basis 25 meter, 

incidenteel 45 meter)
- meerdere eigenaren per kavel, gedeelde entreehal aan 

de straat
- geringe contrasten in maatvoering
- meerdere functies per gebouw mogelijk
- betekenis op wijk- en stedelijk niveau

Large
- grote maat van ontwikkelingen (basishoogte 45 meter, 

incidenteel tot 80 meter)
- meerdere gebruikers per kavel, foyer aan de straat
- contrasten in maatvoering
- veel verschillende functies
- betekenis op stedelijk en regionaal niveau

Extra Large
- grote maat van ontwikkelingen (basishoogte 45 meter, 

incidenteel tot 90 meter)
- veel gebruikers per kavel, atria en overdekte buitenruimte
- sterke contrasten in maatvoering
- grote diversiteit in functies
- grote onderlinge afhankelijkheid in functies
- betekenis voor de hele stad en regio

Bouwhoogten
De verdeling van de genoemde ‘schalen’ over het plangebied 
en de bijbehorende bouwhoogten zijn weergegeven in een 
kaart. Deze bouwhoogten zijn in overeenstemming met het 
concept voor de ‘Hoogbouwvisie’. Deze wordt ontwikkeld 
als flankerende studie bij de Concept-Structuurvisie 
Utrecht. Bij de uitwerking van bouwplannen boven de 30 
meter hoogte zal volgens deze visie naast de reguliere 
bouwplantoetsing aandacht moeten worden besteed aan 
aanvullende aspecten. Hierbij gaat het vooral om zaken die 
van invloed zijn op de kwaliteit van de openbare ruimte (zie 
‘Milieukwaliteit’ en ‘Relatie openbare ruimte / gebouwen’).
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Relatie openbare ruimte - gebouwen

STATIONSGEBIED UTRECHT referentiekader openbare ruimte

gra
ad

t v
an

ro
gg

en
we

g

croeselaan

jaarbeurs

leidscheweg

ov-terminal

hoog catharijne

mariaplaats

vredenburgvleutenseweg

catharijnesingel

publiek interieur

atrium/binnenhofXL:

foyerL:

entreehalM:

voordeurS:

openbare plint

plangrens

54



55

BEBOUWING
PLINTEN

In de begane grond van gebouwen bevindt zich de 
zogenaamde “plint”. Voor een goede wisselwerking tussen 
openbare ruimte en gebouwen is de kwaliteit van de plint 
van essentieel belang. Daarom worden aan de plint een 
aantal eisen gesteld:
§ de begane grond wordt zoveel mogelijk bestemd voor 

publieksfuncties.
§ de plint sluit direct aan op het aangrenzende maaiveld, 

zonder hoogteverschillen.
§ de interieurs van de gebouwen worden zoveel mogelijk 

op de openbare ruimte geörienteerd.
§ entrees worden duidelijk zichtbaar gesitueerd en zijn 

goed toegankelijk.

Genoemde eisen aan de plinten voor nieuwbouw zijn ook 
belangrijk bij de herontwikkeling van bestaande gebouwen. 
Dit is met name van belang daar waar de aanwezige 
functies op een hoger niveau liggen en ook nog vaak naar 
binnen zijn gekeerd, zoals het geval is bij het winkelcentrum 
Hoog Catharijne. Op die plaatsen wordt de zogenaamde 
plint van de bebouwing essentieel voor het welslagen van de 
relatie tussen bebouwing en het openbaar gebied.

Entrees
De wijze waarop de openbare ruimte en de gebouwen 
op elkaar aansluiten in afhankelijk van de schaal in het 
betreffende gebied. Elk gebouw heeft een entree aan 
de straat, een gedeelde entree, een foyer, atria en/of  
binnenhoven.
Daarnaast zijn er ruimten die we een publiek interieur 
noemen. Deze ruimten bevinden zich binnen een bouwblok 
en zijn verbonden met de buitenruimte middels foyers of 
atria.

Functiemenging
In het algemeen streeft het Masterplan Stationsgebied een 
grotere functiemenging na, opdat een levendiger openbaar 
gebied ontstaat. Winkelend publiek, bewoners, werkenden 
en bezoekers van horeca en culturele instellingen wisselen 
elkaar in de openbare ruimte als het ware af, zodat er 
voortdurend een zekere sociale controle is. 
Bijgaande kaart geeft zeer indicatief aan hoe de relatie van 
openbare buitenruimte en openbaar toegankelijke interieurs 
zich tot elkaar zouden kunnen gaan verhouden.
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laag niveau (0.00 tot +1.30 NAP)

stadsniveau (+2.00 tot +5.00 NAP)

hoog niveau (+9.30 NAP)

stationsniveau (+ 10.30 NAP)

plangrens

werf niveau (+1.60 tot +2.10 NAP)

Niveaus

STATIONSGEBIED UTRECHT referentiekader openbare ruimte
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BEBOUWING
VLOERPEILEN

Het stelsel van openbare ruimten binnen het Stationsgebied 
herbergt verschillen in hoogteligging. Essentieel voor een 
goede aansluiting van de openbare ruimte op de gebouwen 
is dat de vloerpeilen van gebouwentrees aansluiten op de 
volgende niveaus:

§ Stadsniveau
Het grootste deel ligt op een NAP-hoogte, die gangbaar is 
voor grote delen van Utrecht (tussen 2 en 5 meter + NAP).

§ Werfniveau
Langs de Catherijnesingel wordt wellicht een verlaagd 
werfniveau aangebracht (werfniveau: 1.6 - 2.1 meter + NAP).

§ Laag niveau
Langs de Leidsche Rijn is sprake van verlaagde niveaus, die 
onder de sporen door leiden (tussen 0 en 1.3 meter + NAP).

§ Hoog niveau
Door Hoog Catherijne loopt een verhoogde route (9.3 meter 
+ NAP). 

§ Traverse niveau
Het plateau leidt over de sporen heen (10.3 meter + NAP).

De route door het bouwblok “Westflank-noord” van de 
Sijpesteinkade naar het Stationsplateau west overbrugt het 
hoogteverschil tussen het verlaagde niveau langs het water 
en het Traverseniveau.

Daar waar hellingbanen of (rol)trappen en liften nodig zijn 
om hoogteverschillen te overbruggen dienen deze een 
plaats te vinden binnen bouwblokken. Uitzonderingen 
hierop zijn de toegangen naar het plateau aan de west en 
oostzijde. Deze worden in de openbare ruimte ingepast.
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binnenstad

tussen singel en sporen

oude buurten

kern stationsgebied

bijzondere lijnen

parken

pleinen

plateau

STANDAARD

BIJZONDER

UNIEK

STATIONSGEBIED UTRECHT referentiekader openbare ruimte

Totaalbeeld Bouwstenen
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BOUWSTENENVERHARDING, STRAATMEUBILAIR EN GROEN

Hier worden de bouwstenen beschreven en verbeeld voor de 
inrichting van de openbare ruimte van het Stationsgebied.
Een van de belangrijkste bouwstenen is de verharding. Met 
de verhardingskeuze wordt de sfeer van de openbare ruimte 
grotendeels bepaald. Daarnaast wordt de openbare ruimte 
ingericht met straatmeubilair en groen.

Binnen het plangebied komen verschillende sferen en 
vormen van gebruik van de openbare ruimte voor. Daarom 
is er niet één verhardingskeuze of meubilairkeuze voor het 
gehele gebied, maar sluit de inrichting van elk deelgebied 
aan op de sfeer en het gebruik van de betreffende omgeving.

De keuze voor de bouwstenen verharding, straatmeubilair 
en groen is gebaseerd op de kaart “Totaalbeeld” uit het 
onderdeel “Context”. In het Totaalbeeld zijn de sferen, 
bijzondere lijnen en unieke ruimten weergegeven die samen 
de openbare ruimte van het Stationsgebied vormen. 

Elk van de sferen op het Totaalbeeld krijgt een eigen pakket 
met verhardingen, straatmeubilair en groen. De sferen zijn:
§ Binnenstad
§ Tussen singel en sporen
§ Oude buurten
§ Kern Stationsgebied

Aangezien dit één van de belangrijkste bouwstenen is, wordt 
eerst de standaardverharding voor elke sfeer beschreven en 
verbeeld. Met de verhardingskeuze wordt de sfeer van de 
openbare ruimte grotendeels bepaald. Vervolgens worden 
het straatmeubilair en het groen beschreven en verbeeld.

Vanzelfsprekend zullen bij het vervaardigen van deelontwer-
pen de grenzen tussen sferen, bijzondere lijnen en unieke 
ruimten uit het Totaalbeeld worden aangescherpt en genuan-
ceerd. Ook het pakket van bouwstenen zal wellicht, bij vorde-
ring van het planproces, door voortschrijdend inzicht, worden 
gewijzigd. Niettemin is dit Referentiekader het startpunt bij 
het vervaardigen van deelprojecten.

De kwaliteit van de verharding in de huidige stations-
omgeving is grotendeels matig en versleten. Enkele plekken 
hebben recentelijk een kwaliteitsimpuls gekregen (busstation, 
Vredenburg), maar een structurele kwaliteitsverhoging van de 
openbare ruimte kan pas worden gerealiseerd zodra op een 
grotere schaal wordt verbouwd, gesloopt en nieuw gebouwd.
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VERHARDING

Standaardverharding Binnenstad:
§ rabatstrook langs de gevels van gebakken klinkers 

(drieling, paars, halfsteens verband)
§ trottoir: gebakken klinkers (waalformaat, rood, halfsteens 

verband)
§ rijbaan: gebakken klinkers (dikformaat, nieuwe 

roodblauw genuanceerde klinkers of hergebruikte 
klinkers in gemengde kleuren, keperverband)

§ fietsstroken en fietspaden: gebakken klinker 
(waalformaat, rood, halfsteensverband)

§ parkeervakken: gebakken klinkers (dikformaat, 
roodblauw genuanceerd, elleboogverband)

§ wegmarkeringen: Luikse keien (onder en bovenzijde 
gezaagd, zijkanten behakt, afmeting 15 x 20 cm) 

§ hoogteverschillen: banden van Belgische blauwe 
hardsteen (alle zijden gezaagd en geschuurd)

§ wegen: asfalt
§ HOVbanen: rood beton/asfalt
§ Afwatering: gietijzeren straatkolken of eventueel 

trottoirkolken.

BINNENSTAD

De verhardingen voor de oude binnenstad zijn reeds 
bepaald in het kader van het Openbare Ruimteplan voor de 
binnenstad. Het meest kenmerkend daarin is de kamerbrede 
(trottoirs, fietsstroken, rijbanen) toepassing van gebakken 
klinkers en natuurstenen banden. Typerend is de verfijning 
van het profiel door een rabatstrook langs de gevel waarin 
de aanwezige privé-stoepen zijn opgenomen. Waar mogelijk 
worden geen verhoogde trottoirs toegepast.
Alleen de ontsluitingswegen (zwart asfalt), de HOV- banen 
(beton met rode toplaag) en een aantal bijzondere plekken 
(bijvoorbeeld Neude met natuursteen verharding) vormen 
uitzonderingen op de basiskeuze voor klinkerverharding.

Deze standaardverharding zal ook worden gehanteerd voor 
het deel van de kern Stationsgebied, dat ten oosten van de 
Catharijnesingel ligt, eventueel met uitzondering van het 
plein Vredenburg.
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TUSSEN SINGEL EN SPOREN

De verharding in het gebied tussen het spoor en de 
Catharijnesingel sluit in het nieuwste gedeelte aan op het 
baksteen van de binnenstad en in het oudere gedeelte op de 
betontegels/-stenen en asfalt in veel Utrechtse woonwijken.
Aan de noordzijde wordt van gevel tot gevel verschillende 
soorten oude en nieuwe baksteen gebruikt. Er is sprake 
van een eenvoudige rustige inrichting met duurzame 
materialen. Langs de verhoogde trottoirs worden betonnen 
banden toegepast. De straatprofielen worden getypeerd 
door verbijzonderingen met haagblokken en laanbomen en 
verschillende parkeeroplossingen (langsparkeren, haaks op 
trottoir, schuin in middenzone).
Op een enkele bijzondere plek in het gebied tussen singel 
en sporen wordt afgeweken van de standaardverharding van 
klinkers en worden andere verhardingen toegepast.

De standaardverharding die toegepast is in het gebied 
tussen singel en sporen zal ook worden gehanteerd voor de 
zuidoostpunt van het Stationsgebied: De straten rondom het 
Moreelsepark / Park Nieuweroord.

Standaardverharding Tussen singel en sporen :

§ trottoir: gebakken klinkers (waalformaat, rood, halfsteens 
verband)

§ rijbaan: gebakken klinkers (keiformaat, nieuwe rode 
klinkers of hergebruikte klinkers in gemengde kleuren, 
keperverband)

§ fietsstroken en fietspaden: gebakken klinkers 
(waalformaat, rood, halfsteensverband)

§ parkeervakken: gebakken klinkers (dikformaat, 
hergebruikte klinkers in gemengde kleuren, 
elleboogverband)

§ wegmarkeringen: betonstraatstenen (dikformaat, wit)
§ hoogteverschillen: betonbanden (hardsteenkleur)
§ Afwatering: gietijzeren trottoirkolken of eventueel 

straatkolken

VERHARDING
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OUDE BUURTEN

Om de verharding zoals we die aantreffen in de oude 
buurten te beschrijven, maken we een onderscheid in 
doorgaande hoofdstraten (denk aan Vleutense weg / 
Paardenveld) en de lokale straten binnen de buurten.

De verharding in de hoofdstraten bestaat grotendeels uit 
asfalt voor de rijbanen en fietsstroken of fietspaden en 
betontegels op de trottoirs. In de HOV-baan wordt asfalt/
beton toegepast.
De verharding in de lokale straten van de oude 
buurten rondom de binnenstad bestaat met name uit 
betonproducten: betonstraatstenen in de rijbanen en 
betontegels op de trottoirs. In sommige straten heeft 
de verharding een hogere kwaliteit en zijn gebakken 
klinkers toegepast in de rijbanen. De profilering van de 
straten is over het algemeen traditioneel: een rijbaan met 
langsparkeren en verhoogde trottoirs aan weerszijden. De 
wens is om in de toekomst de kwaliteit van alle straten in 
de oude buurten te verhogen en de rijbanen uit te voeren in 
gebakken klinkers.

De standaardverharding oude buurten wordt toegepast 
in het plangebied ten noorden van de Leidsevaart, 
eventueel met uitzondering van het Lombokplein. De 
standaardverhardingen sluiten aan bij het bestaande.

Standaardverharding Oude buurten:

Hoofdstraten
§ trottoir: betontegels 30 x 30 cm
§ rijbaan: asfalt
§ fietsstroken en fietspaden: rood asfalt
§ parkeervakken: betonstraatstenen (dikformaat, zwart, 

elleboogverband)
§ wegmarkeringen: witte lijnen op asfalt en 

betonstraatstenen (dikformaat, wit)
§ hoogteverschillen (m.u.v. trottoirbanden): betonbanden
§ trottoirbanden: natuursteen
§ Afwatering: gietijzeren trottoirkolken of eventueel 

straatkolken

Buurtstraten
§ trottoir: betontegels 30 x 30 cm
§ rijbaan: gebakken klinkers (keiformaat, nieuwe rode 

klinkers of hergebruikte klinkers in gemengde kleuren, 
keperverband)

§ parkeervakken: gebakken klinkers (dikformaat, 
hergebruik-te klinkers in gemengde kleuren, 
elleboogverband)

§ wegmarkeringen: betonstraatstenen (dikformaat, wit)
§ hoogteverschillen: betonbanden
§ Afwatering: gietijzeren trottoirkolken of eventueel 

straatkolken

VERHARDING

66



69

STATIONSGEBIED UTRECHT referentiekader openbare ruimte

Kern Stationsgebied

afbeelding Buro Sant en Co

68



69

KERN STATIONSGEBIED

Zoals reeds is beschreven komen in het plangebied 
verschillende sferen voor. Om samenhang te bewerkstelligen 
in de inrichting van de openbare ruimte binnen het 
Stationsgebied zelf en in relatie tot zijn omgeving, wordt in 
de randen van het plangebied en in doorlopende structuren 
(lijnen) aansluiting gezocht bij de sferen van de omliggende 
stad. Daarom zijn verschillende standaardverhardingen 
gekozen die aansluiten bij de verhardingen in de omliggende 
gebieden en toont de verharding binnen het plangebied een 
zekere verscheidenheid. Tegelijkertijd is gekozen voor een 
herkenbare eigen sfeer voor de kern van het vernieuwde 
Stationsgebied. De kern is het gebied direct rondom het 
station; het gebied van Jaarbeurs tot Hoog Catharijne, 
met uitzondering van het Jaarbeursplein, het Plateau, de 
Croeselaan, de Leidsevaart en de Stationsstraat.

De nieuwe verharding in de kern van het vernieuwde 
Stationsgebied sluit aan bij het specifieke hoogstedelijke 
karakter van het gebied. Gekozen is voor één materiaal van 
gevel tot gevel; een middengrijze tegel van het natuursteen 
graniet of met een granieten toplaag. Dit materiaal is 
duurzaam en kleurecht. De uitstraling is strak en eigentijds, 
vriendelijk en sierlijk. Door de toplaag te vlammen krijgt 
deze voldoende stroefheid. Een grijze middentoon sluit goed 
aan bij de materialen in de omgeving, zodat de overgangen 
niet te abrupt zijn. Deze kleur is niet te somber (te donker) 
of te smettelijk (te licht). Hoewel graniet tamelijk egaal van 
kleur en structuur is, is geen tegel eender doordat het een 
natuurprodukt is. Dit levert een aangenaam totaalbeeld op.
Deze verharding heeft een andere uitstraling dan die van de 
binnenstad, maar een vergelijkbaar kwaliteitsniveau. 

Het verhardingsmateriaal is opgewassen tegen intensief 
gebruik, zodat het er ook op de langere termijn goed uit blijft 
zien. De verharding is maatvast en kan daardoor verfijnd 
en degelijk worden gedetailleerd. Het is betaalbaar en 
eenvoudig te beheren.

Gedacht wordt aan een basisformaat van de graniettegel 
van 20 x 20 cm en een dikte van 10 cm. Op basis van deze 
standaardmaat zullen de ontwerpen voor de openbare 
ruimte worden uitgedetailleerd. Gekozen is voor een groter 
formaat dan binnenstadsklinkers i.v.m. de forsere schaal van 
het gebied. Naast deze basistegel zullen ook een beperkt 
aantal andere formaten en passstukken aan het sortiment 
worden toegevoegd. De keuze voor graniet betekent een 
subtiele range van combinatie-mogelijkheden (bijvoorbeeld 
andere oppervlakte-afwerkingen, formaten of kleuren). Dit is 
van belang omdat, binnen de kern van het Stationsgebied 
sommige plekken een meer ingetogen inrichting dienen te 
krijgen en andere meer uitgesproken accenten.

Hoogteverschillen worden in hetzelfde materiaal uitgevoerd. 
Gedacht wordt aan banden met een breeedte van 30 cm 
en een zichtbare hoogte van 10 cm. Uitgangspunt is de 
inpasbaarheid van standaard trottoirkolken. Voor bijzondere 
profielen kan een zicht van 17 cm worden ingepast.

Standaardverharding kern Stationsgebied:
§ Alle verhardingen: tegels (toplaag) graniet 20 x 20 cm, 

middengrijs, gevlamd
§ hoogteverschillen: banden (toplaag) graniet, breedte 30, 

zicht 10 of 17 cm, middengrijs, gevlamd
§ Afwatering: lijnontwatering of gietijzeren trottoirkolken

VERHARDING
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De bouwstenen waarmee de openbare ruimte wordt 
ingericht bestaan uit verharding, straatmeubilair en groen. 
Aansluitend op de standaardverharding voor elk van de 
sferen binnen het plangebied is er ook een pakket van 
straatmeubilair voor elke sfeer. De keuze van het meubilair 
sluit aan bij de verhardingskeuze, is gebaseerd op de sfeer 
en gebruiksvorm van de plek en is mede gebaseerd op de 
bestaande richtlijnen voor straatmeubilair die de gemeente 
Utrecht hanteert. Per element kunnen maximaal drie types 
worden toegepast (standaard, bijzonder en uniek).

Over het algemeen is terughoudendheid gewenst bij de 
toepassing van straatmeubilair. Er worden zo min mogelijk 
objecten geplaatst. De objecten die worden toegepast zijn 
duurzaam en kunnen goed worden beheerd. Gezocht is 
naar straatmeubilair dat onderling goed valt te combineren, 
met het oog op een rustig en esthetisch straatbeeld. Doordat 
is gekozen voor straatmeubilair met een terughoudende 
vormgeving kunnen een aantal objecten in verschillende 
sferen worden toegepast, zonder afbreuk te doen aan de 
eigenheid van een sfeer.

In dit Referentiekader wordt het meest voorkomende 
straatmeubilair benoemd. Daarnaast zijn echter tal van 
andere objecten die zorgvuldig dienen te worden gekozen 
en geplaatst, zoals: verkeersborden, parkeerautomaten, 
openbare toiletten, hekwerken, kademuren, OV-haltes, 
speelvoorzieningen, (rol)trappen en liften.
Nadere aandacht vraagt afvalinzameling van bedrijven en 
bewoners en van markt of evenementen.

Bij het vervaardigen van ontwerpen voor deelgebieden 
komt de inpassing van kunstwerken aan de orde (Plan van 
aanpak Kunst, POS).

Voor de beeldkwaliteit van terrassen, reclame-uitingen, 
uitstallingen en dergelijke zullen ook richtlijnen worden 
opgesteld
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Capitole

parken; Voltan Round

pleinen; ntb

plateau; ntb

STANDAARD

UNIEK

STATIONSGEBIED UTRECHT referentiekader openbare ruimte

Afvalbak
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STRAATMEUBILAIR 
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Capitole Voltan

AFVAL

Standaard
Voor het Stationsgebied is één standaard afvalbak, in 
verschillende uitvoeringen, gekozen die past in alle vier de 
sferen die binnen het plangebied voorkomen en ook langs 
de bijzondere lijnen. Het betreft hier de Capitole in de kleur 
antracietgrijs (RAL7016), bevestigd aan een RVS beugel. 
Dit strakke model is vertrouwd in het Utrechts straatbeeld 
en voegt zich ook moeiteloos in de sfeer van de kern 
Stationsgebied.
Waar grote publieksstromen samenkomen, wordt de 
capaciteit vergroot door twee bakken ruggelings te 
bevestigen. Overwogen wordt, waar nodig, de capaciteit te 
vergroten door afvalbakken met een ondergrondse opslag 
toe te passen.

Uniek
Ook op de unieke plekken kan gewerkt worden met het 
standaard model bij plaatsing tegen een gevel. Wordt de 
afvalbak echter vrij in de ruimte geplaatst dan kan een 
bijzonder model worden toegepast; een cilindervormige, 
strakke afvalbak (zoals in Julianapark) die voorkant nog 
achterkant kent en daarmee goed tot z’n recht komt op 
verblijfsplaatsen als een plein of park. Het betreft de Voltan 
Round, kleur antracietgrijs (RAL7016).

Alleen wanneer daar in het openbare ruimte-ontwerp een 
duidelijke aanleiding voor is, kan een unieke afvalbak voor 
een specifieke unieke ruimte (Stationsplein, Vredenburgplein 
of Stationsplateau) worden geselecteerd.
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'Nietje'

STANDAARD

STATIONSGEBIED UTRECHT referentiekader openbare ruimte

Fiets

7574



STRAATMEUBILAIR
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Nietjes (rvs)

FIETS

Standaard, Bijzonder en Uniek
Wat betreft het stallen van fietsen is uitgegaan van 
één standaard type dat in elk van de vier sferen, op de 
bijzondere lijnen en in de unieke ruimten kan worden 
toegepast. Gekozen is voor het zogenaamde nietje, in RVS 
uitvoering. Deze vormentaal sluit goed aan bij de beugel 
van de Capitole-afvalbak. Op deze manier wordt de eenheid 
binnen het meubilair doorgezet.

De enorme hoeveelheid fietsen die een plek moet krijgen 
rondom de nieuwe OV-Terminal wordt in bebouwing 
opgelost. Het gaat deels om bewaakte betaalde 
fietsenstallingen en deels om onbewaakte gratis 
fietsenstallingen. Het beleid is erop gericht de openbare 
ruimte vrij te houden van geparkeerde fietsen. Voorwaarde 
voor het welslagen van deze keuze is voldoende, 
goed bereikbare, veilige en comfortabele inpandige 
stallingsplaatsen en een gericht handhavingsbeleid in de 
fietsenstallingsvrije openbare ruimte. 
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Montseny

Koro

parken; ntb

pleinen; ntb

plateau; ntb

STANDAARD

UNIEKE RUIMTEN

STATIONSGEBIED UTRECHT referentiekader openbare ruimte

Zitbank
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BANK

Standaard
Banken worden alleen geplaatst op verblijfsplekken die 
daardoor eigenlijk al per definitie ‘bijzonder’ te noemen zijn. 
Daardoor is het mogelijk een zelfde standaard bank 
voor verschillende sferen te kiezen. Alleen voor de kern 
stationsgebied is een eigen standaardbank gekozen. De 
standaardbanken zijn comfortabel en goed beheerbaar.

§ Binnenstad: Montseny
§ Tussen spoor en singel: Montseny
§ Oude buurten: Montseny
§ Kern Stationsgebied: Koro

Uniek 
Op de unieke plekken kan gebruik worden gemaakt van de 
standaardbank van de betreffende sfeer.
Met name op de pleinen, is het denkbaar dat unieke 
zitobjecten worden gekozen of ontworpen, passend in het 
ontwerpconcept voor het plein.

STRAATMEUBILAIR
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Koro
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hardstenen paaltje

stalen 'Utrechter'

rvs paal

parken; ntb

pleinen; ntb

plateau; ntb

STANDAARD

UNIEK

STATIONSGEBIED UTRECHT referentiekader openbare ruimte

Paaltjes
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STRAATMEUBILAIR
ANTI PARKEERVOORZIENING

Hier geldt, voor alle deelgebieden: alleen een anti-
parkeervoorziening toepassen indien strikt noodzakelijk!
Waar mogelijk wordt de toegankelijkheid niet gereguleerd 
middels nadrukkelijk aanwezige anti-parkeervoorzienningen 
zoals paaltjes, maar middels fysieke hindernissen die 
geïntegreerd zijn in het ontwerp (bijv. verhoogde banden, 
traptreden rondom pleinen etc.).

Standaard
Binnen de singels in de oude binnenstad wordt een 
hardstenen afzetpaal toegepast. De antracietgrijze Utrechter 
is de standaard in alle overige gebieden, m.u.v. de kern 
stationsgebied. In de kern Stationsgebied is gekozen is voor 
een afzetting die beter past bij het overige straatmeubilair: 
een RVS afzetpaal.
De standaard anti-parkeervoorziening voor elke sfeer:
§ Binnenstad: Hardstenen afzetpaal
§ Tussen spoor en singel: Utrechter, antraciet grijs
§ Oude buurten: Utrechter, antraciet grijs
§ Kern Stationsgebied: RVS afzetpaal
Waar nodig, i.v.m. bijvoorbeeld venstertijden, worden 
verwijderbare antiparkeervoorzieningen geplaatst, passend 
bij de bovengenoemde drie standaardtypes.

Bijzonder en Uniek
Bijzondere en unieke anti-parkeervoorzieningen worden niet 
zozeer gezocht in andere modellen of materialen, maar in 
fysieke hindernissen die geïntegreerd zijn in het ontwerp, 
zoals verhoogde banden of traptreden.
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BEWEGWIJZERING

In historische binnenstad wordt een ANWB-lijn toegepast om 
verschillende monumenten, musea en routes aan te geven. 
Bewegwijzering dient met mate te worden gebruikt en alleen 
essentiële doelen te vermelden.

Standaard
In elk van de vier sferen in het plangebied kan hetzelfde 
type bewegwijzering worden toegepast als momenteel in de 
binnenstad wordt gebruikt.

Bijzonder en uniek
Gezien de aard van de Centrumboulevard is hier een 
bijzondere bewegwijzering op zijn plaats. Deze dient 
speciaal voor de Centrumboulevard te worden ontworpen 
en is daarmee uniek. Wellicht krijgt de Centrumboulevard 
een eigen huisstijl die tegelijk met de bewergwijzering wordt 
ontwikkeld.

De Centrumboulevard verbindt een aantal functies met een 
bovenregionale betekenis: Binnenstad, Hoog Catharijne, 
Station en Jaarbeurs. Aangezien de Centrumboulevard een 
aanschakeling is van interieure publieke ruimten, vraagt 
deze om een bewegwijzering met een andere vormgeving 
dan buiten wordt toegepast. Over het algemeen is in een 
interieur een meer verfijnde (en minder robuuste) vormentaal 
op zijn plaats. Wellicht wordt binnen een meer glanzend of 
oplichtend materiaal gebruikt. De bewegwijzering wordt bij 
voorkeur bevestigd aan plafonds of constructieve elementen 

Bewegwijzering ANWB
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Pyke Koch/ haagse mast

Gamma

lichtkolom Rotterdam

STANDAARD

STATIONSGEBIED UTRECHT referentiekader openbare ruimte

Verlichting
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VERLICHTING

De verlichtingskeuze betreft zowel de keuze van de 
mast en het armatuur als de keuze voor de lichtbron. 
Voor elk van de vier sferen is een standaard-verlichting 
gekozen. Daarnaast is een standaardverlichting 
gekozen voor de ontsluitingswegen en voor de HOV-
routes. Op de ontsluitingswegen en HOV-routes is een 
hogere lichtopbrengst essentieel en een minder goede 
kleurweergave acceptabel. In de overige gebieden 
daarentegen is een zachter lichtniveau wenselijk en is een 
goede kleurweergave van groot belang.

Standaard
De standaardverlichting voor elke sfeer sluit aan bij de 
huidige verlichting. Voor de kern van het Stationsgebied 
wordt een nieuwe verlichting voorgesteld. Hier wordt 
gedacht aan een rechte lichtkolom in de kleur antracietgrijs 
(RAL7016).

Binnenstad: Pyke Koch en Haagse Mast
Tussen spoor en singel: Gamma
Oude buurten: Gamma
Kern Stationsgebied: Lichtkolom

STRAATMEUBILAIR
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HOV/ leidsche-rijn mast

singelmast

parken

pleinen

plateau

BIJZONDER

UNIEK

STATIONSGEBIED UTRECHT referentiekader openbare ruimte

Verlichting
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Wegen
Voor de ontsluitingswegen en HOV-banen is gekozen voor 
het verlichtingstype Leidse Rijn. Deze verlichting wordt 
momenteel al toegepast langs HOV-routes en voldoet ook 
binnen het plangebied.

Bijzonder
Om wille van de continuiteit van de bijzondere lijnen wordt 
hier bijzondere verlichting geplaatst.
Langs de Leidseweg wordt de Singelmast voortgezet.
Ook langs de Catharijnesingel wordt deze mast voortgezet 
in combinatie met de voor de singelplantsoens typerende 
Gamma. De verlichting van de Croeselaan wordt 
opgewaardeerd. Hier wordt type Leidsche Rijn voorgesteld.

Uniek
In de parken wordt, net als in het singelplantsoen het type 
Gamma toegepast.
Op de pleinen en het plateau kan de standaard verlichting 
worden toegepast die past in de betreffende sfeer, maar ook 
kan gekozen worden voor speciale lichtobjecten die beter 
passen in het totaalontwerp van de plek. Wellicht kunnen 
bijzondere lichttoepassingen bijdragen aan de unieke sfeer, 
zoals een lichtlijn in trappen, of het aanlichten van een 
bijzonder gebouw.

Het op subtiele wijze aanlichten van bijvoorbeeld bijzondere 
gebouwen, bruggen, sculpturen of bomen kan bijdragen aan 
de kwaliteit van de openbare ruimte en de herkenbaarheid 
van de plek vergroten.

STRAATMEUBILAIR
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Catharijnesingel

Leidsche Rijn

Knoop Leidsche Rijn - Catahrijnesingel

STATIONSGEBIED UTRECHT referentiekader openbare ruimte

Bruggen & kades
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BRUGGEN

In de rasterkaart voor het plangebied zijn twaalf nieuwe 
bruggen voorzien: Zes over de Leidsche Rijn, drie over 
de Catharijnesingel en drie over de knoop waar beide 
waterwegen samen komen. Het betreft vier bruggen voor 
voetganger en fiets, twee HOVviaducten en zes bruggen 
voor alle verkeerssoorten. Daarnaast is er nog de bijzondere 
constructie die de twee delen van Hoog Catharijne verbindt 
ter plaatse van de Catharijnesingel. Voor alle bruggen geldt, 
net als voor het overige straatmeubilair dat een zekere 
terughoudendheid in vormgeving en kleurgebruik gewenst 
is. Niet de bruggen, maar het water speelt de hoofdrol. 
Vanzelfsprekend dienen de nieuwe bruggen functioneel, 
veilig en goed beheerbaar te zijn. De waterwegen worden 
toegankelijk voor rondvaartboten. De bruggen dienen het 
water beleefbaar te maken doordat je zowel voelt als ziet dat 
je over het water gaat.

De opbouw van de openbare ruimte die is vastgelegd 
in het Totaalbeeld, schetst ook de ruimtelijke context 
voor de nieuwe brug-ontwerpen. De Leidsche Rijn en de 
Catharijnesingel worden in het Totaalbeeld gezien als 
afzonderlijke bijzondere lijnen. De verbijzondering van deze 
lijnen vergroot de herkenbaarheid van het raster en komt 
daarmee ten goede aan de samenhang van de openbare 
ruimte van het Stationsgebied. Bruggen zijn bij uitstek 
elementen in de openbare ruimte die de herkenbaarheid 
vergroten. Het is wenselijk dat de bruggen over de 
Leidsche Rijn een eigen gezicht krijgen en dat die van de 
Catharijnesingel een andere eigen uitstaling krijgen. Voor 
de knoop van beide waterwegen wordt een unieke brug met 
een eigen beeldmerk ontwikkeld.

STRAATMEUBILAIR

Typerend voor de bestaande bruggen langs de 
Leidsche Rijn ter hoogte van Lombok zijn de historische 
ophaalbruggen. Binnen het plangebied wordt daarom 
gedacht aan een familie van (hedendaagse) ophaalbruggen 
voor de Leidsche Rijn. Gezocht dient te worden (ondanks 
de verschillende verkeersklassen) naar een herkenbare 
´Leidsche Rijn brug´. De vormgeving en materialisering van 
de verschillende bruggen zijn verwant. 

De Catharijnesingel is onderdeel van de singelstructuur. 
Rondom de binnestad liggen twaalf bestaande bruggen 
over de singelgracht. Deze hebben een uiteenlopende 
vormgeving. De bruggen zijn op verschillende momenten 
pleksgewijs ontwikkeld. Dit zou tot de overweging 
kunnen leiden om ook de vijf nieuwe bruggen over de 
Catharijnesingel elk volkomen anders te laten zijn. Echter, 
omwille van de wens tot enige terughoudendheid en rust in 
het totale beeld van de openbare ruimte, is toch gekozen 
voor een herkenbare serie bruggen voor de Catharijnesingel 
die in vormgeving en materiaalgebruik aan elkaar verwant 
zijn.
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laanbeplanting

boombeplanting

parken

pleinen met boombeplanting
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Groen - boombeplanting
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GROEN

De bouwstenen waarmee de openbare ruimte wordt 
ingericht bestaan uit verharding, straatmeubilair en groen.

Standaard
Het groen in het Stationsgebied bestaat met name uit 
straatbomen. Bestaande gezonde bomen worden, waar 
mogelijk, ingepast in de nieuwe inrichting. Denk bijvoorbeeld 
aan de grote platanen op het Vredenburgplein. Indien 
bestaande bomen toch moeten worden verwijderd, zal 
worden onderzocht of verplanten van deze bomen een 
verstandige keuze is.

Bijzonder
Langs alle bijzondere lijnen komt boombeplanting.
Op de Leidseweg, Catharijnesingel en Vredenburg is 
verspreid boombeplanting voorzien, zonder vast stramien. 
De Croeselaan en Stationsstraat worden beplant als laan.
De definitieve soortkeuze van bomen wordt gemaakt in 
de ontwerpfase. Vanwege de continuïteit van bestaande 
profielen kan echter al gezegd worden dat voor de 
Croeselaan de voorkeur wordt gegeven aan lindes en op de 
Catharijnesingel aan platanen.
Ook in het geldende groenstructuurplan (en in het 
geactualiseerde groenstructuurplan dat momenteel nog in 
ontwikkeling is) worden de bijzondere lijnen Leidseweg, 
Croeselaan en Catharijnesingel gezien als belangrijke 
structuren. Deze zijn zowel in cultuurhistorisch opzicht, als in 
recreatief en ecologisch opzicht van belang.

Uniek
Op de unieke plekken (pleinen, parken en plateau) kunnen, 
naast bomen ook gazon of sierbeplanting worden toegepast.

GROEN
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boomspiegel met split

boomrooster; vierkant of rond

parken; ntb

pleinen; ntb

plateau; ntb

STANDAARD

BIJZONDER

UNIEK

STATIONSGEBIED UTRECHT referentiekader openbare ruimte
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GROEN

Boomrooster Dommel

91

Boomrooster Liede

BOOMROOSTER

Standaard
Boomroosters vallen niet binnen de standaardinrichting 
van het gebied.De standaard voor elke sfeer is een 
open boomspiegel afgestrooid met natuursteen split. De 
boomspiegel wordt op opgesloten middels een staalprofiel.

Bijzonder
Met name langs de bijzondere lijnen en in de unieke ruimtes 
in de sferen binnenstad en kern stationsgebied kunnen 
echter krappe, intensief gebruikte loopgebieden voorkomen. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Stationsstraat of het 
Vredenburg-plein op marktdagen. Op deze plekken worden 
de geplante bomen voorzien van een boomrooster, zodat de 
ruimte van de boomspiegel goed beloopbaar is. Een sober, 
eenvoudig gietijzeren exemplaar, behoorlijk gesloten om 
groei van onkruid en andere vervuiling zoveel mogelijk tegen 
te gaan.
Het bijzondere boomrooster voor elke sfeer:
§ Binnenstad: Rond Liede Ø 1,8 m
§ Kern Stationsgebied: Vierkant Dommel 1,8 x 1,8 m

Uniek
Unieke boomroosters worden alleen toegepast wanneer 
daar in het ontwerp een bijzondere aanleiding voor is. 
Gedacht kan worden aan een uniek ontwerp voor een 
monumentale boom.

90



ntb

ntb

ntb

ntb

ntb

UNIEK

BIJZONDER
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GROEN
BEPLANTINGSBAKKEN

Bomen worden bij voorkeur geplant in de volle grond 
en met voldoende wortelruimte. Eventueel kunnen 
beplantingsbakken worden toegepast op plaatsen waar door 
ondergrondse bouwwerken (parkeergarage) of door een 
verhoogd maaiveld, onvoldoende groeimogelijkheden voor 
bomen zijn.
Andere beplanting dan gras en bomen is alleen op zijn 
plaats in de unieke ruimten (parken, pleinen en plateau).

Bijzonder en uniek
Wanneer beplantingsbakken worden toegepast, gaat het 
per definitie om bijzondere of unieke oplossingen. Het 
ontwerp van de beplantingsbak wordt geïintegreerd in het 
totaalontwerp van de plek. In zijn algemeenheid kunnen 
wel een aantal uitgangspunten worden geformuleeerd voor 
beplantingsbakken. De vorm van de beplantingsbak moet 
een goede aansluiting mogelijk maken op de verharding. 
Bijvoorbeeld vierkante bakken wanneer rondom tegels 
worden toegepast en alleen ronde bakken wanneer met een 
klein formaat verharding zoals klinkers wordt gewerkt. Indien 
bovenop de bak een boomrooster noodzakelijk is, dient bij 
de maatvoering van de bak rekening te worden gehouden 
met het standaard boomrooster voor de betreffende sfeer.
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BIJZONDERE LIJNEN EN UNIEKE RUIMTEN

Hiervoor is beschreven welke bouwstenen (verharding, 
straatmeubilair en groen) toegepast worden in elke sfeer. 
Met deze bouwstenen wordt de basis van de inrichting van 
het plangebied gelegd. Om het gewenste totaalbeeld te 
bereiken, wordt bij de inrichting van de bijzondere lijnen 
en de unieke plekken op onderdelen afgeweken van deze 
standaardbouwstenen. Op basis van de beschreven visie, 
context en bouwstenen volgt in dit hoofdstuk de ontwerpvisie 
voor de inrichting van de bijzondere lijnen en unieke ruimten. 

Bijzondere lijnen
De bijzondere lijnen zijn:
- Leidseweg
- Vredenburg
- Croeselaan
- Stationsstraat 
- Catharijnesingel

Omwille van zoveel mogelijk samenhang wordt de 
herkenbaarheid van de bijzondere lijnen vergroot. Deze 
structuren worden zodanig geprofileerd en ingericht dat de 
betekenis van de lijn wordt onderstreept. Voor elk van de 
bijzondere lijnen worden hier de specifieke beeldbepalende 
kenmerken genoemd.
De gekozen hoofdprincipes voor de bijzondere lijnen worden 
geïllustreerd middels principeprofielen. Deze profielen 
moeten worden gelezen als een illustratie van de gekozen 
hoofdprincipes. De profielen zijn uitgangspunt voor een 
ontwerpproces dat nog moet starten.

Unieke ruimten
De unieke ruimten zijn:
- Vredenburg
- Stationsplein
- Lombokplein
- Smakkelaarsveld
- Moreelsepark / Park Nieuweroord
- Plateau

Voor de unieke ruimten biedt dit referentiekader een 
bepaalde ontwerpvrijheid. Een principeprofiel voor deze 
plekken is in dit planstadium nog niet te schetsen. Wel 
zijn de uitgangspunten voor het inrichtingsprincipe van 
elke unieke ruimte geformuleerd. Het ambitieniveau wordt 
geillustreerd met referentiebeelden.
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VREDENBURG
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De straat Vredenburg en het plein Vredenburg worden in de 
nieuwe stedenbouwkundige constellatie duidelijk gescheiden 
eenheden. De straat Vredenburg is, vooruitlopend op 
de herstructurering van de gehele Stationsomgeving, al 
deels ingericht met de standaard bouwstenen uit de sfeer 
Binnenstad.
Omwille van continuïteit van de stadscorridor wordt 
de profilering en materialisering van het Vredenburg 
vergelijkbaar met de bestaande Lange Viestraat: de 
verharding voor langzaamverkeer bestaat uit gebakken 
klinkers. De HOV-route wordt uitgevoerd in rood beton/
asfalt. Banden van Belgisch hardsteen worden toegepast. 
Ook voor het meubilair en de verlichting worden de 
standaard bouwstenen uit de binnenstad toegepast.
Gezien de verbreding van het profiel ten opzichte van 
de Lange Viestraat en omwille van een aangenaam 
verblijfsklimaat is de toevoeging van laanbeplanting hier 
gewenst.

BIJZONDERE LIJNEN
VREDENBURG
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De Leidseweg is een bijzondere lijn omdat de Leidsche 
Rijn onderdeel uit maakt van het waternetwerk van de 
stad, omdat langs het water veel karaktervolle historische 
bebouwing voorkomt en omdat de Leidseweg onderdeel 
is van de hoofd-fietsstructuur. Wanneer het water wordt 
verbonden met de singelgracht wordt de herkenbaarheid 
van deze bijzondere structuur nog vergroot. Het nieuwe 
profiel en de inrichting van de kades zal goed aansluiten bij 
het bestaande deel van de Leidseweg:
De waterbreedte wordt voortgezet. Voorgesteld worden 
gemetselde kademuren met daarop een stalen hekwerk 
dat een zorgvuldig gedetailleerde replica is van het hek dat 
verderop langs de kade is geplaatst. Een voor de Leidseweg 
karakteristiek ontwerp uit de vorige eeuw. De rijbaan met 
fietsstrook van gebakken klinkers wordt voortgezet. Voor de 
trottoirs echter worden geen standaardbetontegels gebruikt, 
maar de graniettegels en -banden die ook in de kern van het 
Stationsgebied worden toegepast. De typerende Singelmast 
verlicht de Leidseweg.
Net als op het bestaande deel worden de kades op plekken 
waar deze breed genoeg zijn, voorzien van bomen.

BIJZONDERE LIJNEN
LEIDSEWEG
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De Croeselaan is met zijn middenberm en lindes een 
beeldbepalende lijn. Deze groene allée is de levensader van 
de Dichterswijk en een hoofdstructuur in het Stationsgebied. 
Zoveel mogelijk continuïteit van het profiel heeft prioriteit bij 
herprofilering van de Croeselaan.
Echter, ter plaatse van het Stationsplein wordt de ruimtelijke 
structuur van de Croeselaan ondergeschikt aan die van het 
plein. Ook de verkeersfunctie van de Croeselaan is hier 
minder belangrijk dan een goede oversteekmogelijkheid ter 
plaatse van de Centrumboulevard.
Afhankelijk van de invulling op het Jaarbeursplein wordt de 
profilering van de Croeselaan al dan niet doorgezet tot aan 
de Leidscheweg.

De verharding van de Croeselaan komt grotendeels overeen 
met de standaardverharding in de oude
de buurten. Voor de trottoirs echter worden geen 
standaardbetontegels gebruikt, maar de graniettegel en 
-banden die ook in de kern van het Stationsgebied wordt 
toegepast.

BIJZONDERE LIJNEN
CROESELAAN
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De Stationsstraat krijgt een bijzonder breed straatprofiel (33 
meter). Hier is een royale ruimte voor zowel slenterende 
voetgangers langs de nieuwe etalages als haastige reizigers 
op weg naar de openbaar vervoerterminal. Daarnaast is plek 
voor ophalen en afzetten van reizigers door taxi’s en andere 
personenauto’s. Ten slotte zullen dagelijks grote stromen 
fietsers gebruik maken van de Stationsstraat. Gedacht wordt 
aan een profiel met aan weerszijden functionele ruimten 
en een verbijzonderde middenzone (loper) met bomen 
en verblijfskwaliteit. Wellicht wordt deze loper verhoogd 
uitgevoerd en voorzien van een variant op de standaard 
granietverharding.

Een bijzondere plek wordt op de Stationsstraat ingenomen 
door het Plateau, een onderdeel van de Centrumboulevard. 
De verweving van de Stationsstraat met het daarboven 
gelegen Plateau vraagt om bijzondere oplossingen voor 
stijgpunten. De zichtrelaties van boven naar beneden 
en vice versa zijn van essentieel belang voor het prettig 
functioneren van beide ruimtes.

BIJZONDERE LIJNEN
STATIONSSTRAAT

STATIONSGEBIED UTRECHT referentiekader openbare ruimte

Bijzonder en Uniek

104



107

CATHARIJNESINGEL

106



107

Herstel van de Catharijnesingel, de singel weer rondom de 
binnenstad, is een van de kernpunten in de plannen voor 
het Stationsgebied. De Catharijnesingel verbindt straks 
twee werelden die nu nog apart zijn: de oude binnenstad 
en Hoog Catharijne. Het water van de Catharijnesingel, 
de bomen erlangs en de breedte van het profiel 
verbijzonderen de Catharijnesingel ten opzichte van de 
nauwere binnenstadsstraten. Globaal wordt de profilering 
van de Catharijnesingel als volgt: Het doorgaande fiets- en 
autoverkeer rijdt aan de westzijde van het water. Aan de 
oostzijde is ruimte voor langzaam verkeer, verblijf en horeca. 
Aan weerszijden van de singel wordt ruimte gecreëerd 
om te genieten van het water. Ter hoogte van de kern 
Stationsgebied wordt gedacht aan een verlaagd werfniveau.

Een bijzondere plek is daar waar de Catharijnesingel en de 
Centrumboulevard elkaar ontmoeten. Op deze plek steekt 
de Centrumboulevard met zijn grote voetgangersstromen 
het water over en stijgt van het maaiveld naar het verhoogde 
winkelniveau. Deze zogenaamde Catharijneknoop vraagt 
om bijzondere oplossingen. De mogelijkheid tot oriëntatie 
vanaf deze knoop op de knopen Vredenburgplein en Plateau 
Stationsstraat zijn van essentieel belang voor het verkrijgen 
van een samenhangende openbare ruimte.

Aan de oostzijde bestaat de verharding voornamelijk uit 
gebakken klinkers en natuursteen, zoals ook is toegepast 
bij herinrchting van de Weerdsingel enkele jaren geleden. 
Aan de westzijde wordt aangesloten op de verharding van 
de kern Stationsgebied. De speciale singelmast verlicht de 
Catharijnesingel. Aan weerszijden van het water is plaats 
voor bomen.  

BIJZONDERE LIJNEN
CATHARIJNESINGEL
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UNIEKE RUIMTEN

De karakteriserende kenmerken waarover de 
verschillende ruimten beschikken zijn voor elke locatie 
uniek, in dit hoofdstuk worden deze benoemd. Met 
de inrichting van de pleinen, parken en het plateau 
onderscheiden zij zich niet alleen van de omgeving maar 
ook van elkaar. 
In dit referentiekader wordt de kleuring per plek in tekst 
aangegeven aan de hand waarvan de ruimten straks 
worden ingericht.

De unieke ruimten zijn: 
De Pleinen: Vredenburg, Stationsplein en Lombokplein. 
De drie pleinen zijn complementair, elk krijgt een eigen 
karakter en gebruik ondersteund door de inrichting. 
De drie pleinen liggen in een andere sfeer met elk een 
andere stedenbouwkundige schaal en een andere 
architectuur van de omringende gebouwen. 
Vredenburg is te typeren als de huiskamer van een druk 
gezin: inloop, omloop, altijd wat te doen. Soms heel vol, 
soms in rust. Maar het blijft hoe dan ook een intieme, 
omsloten ruimte met geschiedenis. 
Het Stationsplein heeft het karakter van de entree of de 
foyer tot de stad. Het is een grootstedelijk reizigersplein 
dat het nieuwe Utrecht representeert.
Het Lombokplein is een buurtpleintje dat zich richt op de 
wijk Lombok.

De Parken: Smakkelaarsveld en Moreelsepark/Park 
Nieuweroord. 
Alleen al de concentratie van groen in deze stedelijke 
omgeving maakt de parken uniek. Een zorgvuldig 
ontwerp met speciale inrichtingsmiddelen sluit hierbij 
aan. 
De parken zijn complementair: het Smakkelaarsveld 
wordt een compact, druk bezocht hoogstedelijk 
binnenstadspark dat zich  oriënteert op het water. 
Moreelsepark/Park Nieuweroord blijft ook na 
herinrichting een rustige groene ruimte in de luwte van 
het Stationsgebied.

Het Plateau: Stationstraverse met toegangen aan het 
Stationsplein (west) en de Stationsstraat (oost).
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PLEINENVREDENBURG; bruisend

Het plein Vredenburg wordt de gezellige huiskamer van 
de stad. Het is het marktplein en evenementenplein van 
Utrecht, het plein waar je elkaar tegen komt, de ‘lounge’ 
van de stad. Kortom, een bruisend plein. Door de beschutte 
ligging van het nieuwe plein is het een aantrekkelijke en 
levendige verblijfsplek. Vanwege de strategische ligging 
tussen Hoog Catharijne, de binnenstad en het nabij gelegen 
station is het een typische ontmoetingsplaats. Door het 
karakter en de rijke geschiedenis van het omsloten plein 
is het als het ware de altijd openstaande deur van de stad 
waar je, je welkom en op je gemak voelt.

Vredenburg, genoemd naar het zestiende eeuwse kasteel 
dat op deze plek stond, heeft wisselende gedaanten gekend. 
Met de vernieuwing van het gebied krijgt het plein opnieuw 
een andere vorm. Aan de west- en noordzijde van het plein 
komen nieuwe gebouwen. Het Vredenburg wordt daardoor 
duidelijker begrensd met pleinwanden en krijgt een meer 
omsloten pleinvorm. Rondom het plein komen winkels en 
horeca en aan de noordzijde een inpandige fietsenstalling. 
Het nieuwe Muziekpaleis ligt niet direct aan het plein, 
maar is door zijn hoogte toch mede beeldbepalend. 
Vanaf het plein zijn verschillende verbindingen met de 
Catharijnesingel en er komen nieuwe entrees voor Hoog 
Catharijne. De parkeergarage onder het plein wordt in de 
nieuwe plannen geïntegreerd. Anders dan de meeste andere 
binnenstadspleinen in Utrecht, blijft het Vredenburg, net als 
in de huidige situatie, vrij van autoverkeer.

Bepalend voor de inrichting van het plein is de verblijfsfunc-
tie, de marktfunctie en het feit dat het plein een aantal week-
enden per jaar is gereserveerd voor (culturele) evenementen 
gerelateerd aan het Muziekpaleis. Ook de historische resten 
onder het plein en de bestaande bomen spelen een rol in de 
nieuwe inrichting.

In de nieuwe situatie ontstaan bijna klassieke pleinverhou-
dingen (hoogte : breedte : lengte = 20 : 60 : 100 meter). 
Deze beproefde ruimteverhoudingen geven het plein zo-
wel voldoende intimiteit als voldoende zon, waardoor het 
plein als vanzelf een bepaalde basiskwaliteit heeft. Gevolg 
is dat de inrichting van het plein terughoudend kan worden 
vorm gegeven. Hier geldt het adagium: hoe mooier de 
ruimte al is van zichzelf, hoe meer ingetogen de stoffering 
en inrichting kan zijn. Vanzelfsprekend geldt tegelijkertijd 
voor het Vredenburg het hoogste ambitieniveau: de huis-
kamer van de stad verdient het mooiste tapijt van Utrecht 
en het meest comfortabele en representatieve meubilair. 
Deze hoge ambitie zal met name worden vertaald in de 
keuze voor een hoogwaardige en unieke materialisering.

De inrichting dient de eenheid van de pleinruimte te on-
derstrepen, maar gezien het gebruik is een bepaalde 
zonering gewenst: marktzones, vrije loopzones voor de 
routes over het plein en terraszones langs de gevels. In de 
pleininrichting kan deze zonering zichtbaar worden in de 
verharding en door de plaatsing van objecten of bomen.

De typerende mix van kleinschalige historische bebou-
wing (S) en grootschaliger nieuwe architectuur (M) wordt 
vertaald in een pleininrichting die hedendaags is, maar in 
vormgeving en materialisering ook aansluiting zoekt bij de 
de omliggende binnenstadsstraten en stegen. Gedacht 
kan worden aan de toepassing van gebakken klinkerver-
harding, typerend voor de sfeer binnenstad, in de randen 
van het plein. En een centraal pleinvlak dat overwegend is 
verhard met materiaal dat uniek is voor het Vredenburg en 
niet elders in de binnenstad is toegepast.
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Op de kop van Lombok, op de plek van het huidige West-
plein komt een nieuw buurtplein; het Lombokplein. Doordat 
het doorgaande verkeer ondergronds wordt gebracht, wordt 
het plein een aangename verblijfsplek. Op dit moment ont-
breekt het de dichtbebouwde wijk aan een pleinruimte. Het 
Lombokplein wordt een autovrij verblijfsplein waar verschil-
lende culturen elkaar kunnen ontmoeten. Dagelijkse buurt-
functies krijgen hier een plek: wonen, werken, spelen, bood-
schappen doen, eten en drinken. 

Het plein is kleinschalig en de nieuwe gebouwen op en rond 
het plein hebben een schaal die aansluit op de wijk (S). In 
de nieuwe gebouwen komen woningen of wijkgerichte voor-
zieningen. De vorm van plein en gebouwen is op dit moment  
nog niet uitgekristaliseerd. Belangrijk voor het welslagen van 
het plein is een zodanige inpassing van Westpleintunnel en 
HOV-viaduct dat een beschut en verkeersluw plein ontstaat.
De constructie van de Westpleintunnel en de inrichting van 
het plein dienen op elkaar te worden afgestemd. Met name 
de inpassing van bomen en de mogelijkheid om kleinscha-
lige wijkgerichte evenementen op het Lombokplein te kun-
nen organiseren verdienen aandacht. Deze voorwaarden 
zorgen samen voor het unieke karakter van het plein: klein 
maar fijn. Gezelligheid en activiteit zijn de reden om dit plein 
te bezoeken.

Het plein is de toegangspoort van Lombok en omgekeerd is 
het plein de schakel tussen de levendige Kanaalstraat en de 
binnenstad via de voetgangersverbinding langs de Leidsche 
Rijn. De waterkant aan de Leidsche Rijn heeft een goede 
ligging in de zon en kan daardoor een prettige verblijfsplek 
worden. Gedacht kan worden aan een trappartij of vlonder. 

PLEINENLOMBOKPLEIN; kleinschalig

Gezien de beperkte ruimte voor groen in de wijk is het 
inpassen van een aantal flinke bomen op het plein wen-
selijk. Dit zou een aanwinst voor de buurt betekenen en 
het plein direct verbijzonderen.
Aangezien de contouren van het Lombokplein nog niet 
bekend zijn, kunnen het inrichtingsconcept en de toe te 
passen bouwstenen nog niet nader worden geconcreti-
seerd.
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Op de plek van het huidige Jaarbeursplein wordt het 
Stationsplein ontwikkeld. Het plein wordt een grootstedelijk 
reizigersplein. Het rechthoekige plein krijgt een forse maat 
en schaal (XL). De afmetingen zijn vergelijkbaar met de 
huidige pleinruimte, maar rondom het plein verschijnen 
een aantal forse nieuwe gebouwen. Aan de Jaarbeurszijde 
betreft het gebouwen met leisurefuncties, aan de noord- 
en oostzijde kantoren, woningen, hotel, retail en horeca. 
De toevoeging van deze functies zorgt voor levendigheid 
en bedrijvigheid op het plein. Zowel de bebouwing als de 
functies zorgen voor een grote ommekeer in het karakter 
van het plein. Verschillende functies worden aan het plein 
toegevoegd: de Megabioscoop en het Casino, maar vooral 
de functies die de vele kantoren om het plein met zich mee 
gaan brengen zijn karakteriserend. Het plein wordt de office 
room van de stad, een plein waar zakenmensen, onder het 
genot van een kopje ‘starbucks’ koffie en een broodje hun 
krantje lezen, hun laatste aantekeningen aan het doornemen 
zijn of gewoon al bellend even genieten van de zon.  
 
Na actualisatie van het masterplan voor het Stationsgebied 
in 2004 zijn de contouren van het Stationsplein enigzins 
gewijzigd. Het verblijfsklimaat op het plein is daardoor 
verbeterd. In de geactualiseerde stedenbouwkundige 
opzet is sprake van een afgebakende pleinruimte met 
duidelijke pleinwanden. Naast een OV verkeersfunctie, een 
transferfunctie krijgt het plein ook een verblijfsfunctie.

Het plein is een royale en representatieve pleinruimte. 
Doordat straks het merendeel van de Utrechtse bevolking 
ten westen van het station woont, wordt de betekenis van 
het plein vergroot. Hier ontvangt het vernieuwde centrum 
van Utrecht de treinreizigers en de bezoekers uit het westen.   
Gezien de ligging vraagt het plein om een hedendaagse en 
wellicht zelfs spraakmakende inrichting. 

PLEINENSTATIONSPLEIN; bedrijvig

Het plein is het visitekaartje van het vernieuwde 
Stationsgebied.

De opgave voor de inrichting van het plein richt zich op 
twee hoofdzaken: enerzijds op de inpassing van de route 
voor bus en tram en anderzijds op het overbruggen van het 
hoogteverschil van circa zes meter tussen plein en plateau. 
Naast deze hoofdzaken zijn ook van belang: de inpassing 
van de Centrumboulevard (voetgangersroute van OVT naar 
Jaarbeurskwartier) en van de bijzondere lijn Croeselaan.

De OV-route die het plein doorsnijdt dient zodanig te 
worden ingepast dat het plein toch als eenheid ervaren 
wordt. Gezien de verkeersintensiteit is de route maar 
beperkt oversteekbaar. Normaliter zijn op een plein, anders 
dan in een straat, kriskras-bewegingen van voetgangers 
wenselijk en mogelijk. Op het Stationsplein echter, is dit, 
door de OV-route, niet het geval. De inrichting van het plein 
dient zodanig te zijn dat de ruimte verkeersveilig is, dat de 
barriërewerking van de OV-route niet hinderlijk is en dat de 
verkeersmaatregelen niet allesbepalend worden voor de 
sfeer op het plein. Dit vraagt om een uitgesproken inrichting, 
een groot gebaar. De inrichting geeft het Stationsplein een 
uniek eigen karakter en bewerkstelligt samenhang.

Aan de noordoostzijde van het plein zijn trappen, roltrappen 
en liften beeldbepalend. Hier bevindt zich het focuspunt 
van het plein: de entree naar het plateau met daaraan 
onder meer de OV-Terminal. De zon georiënteerde trappen 
vervullen niet alleen een functie als stijgpunt, maar zijn  
ook een uitgelezen plek om even te verpozen. Wellicht 
zijn de trappen op bepaalde momenten ook in gebruik als 
stadstribune voor straattheater of zelfs incidenteel voor 
massa-evenementen gerelateerd aan de activiteiten op het 
Jaarbeursterrein.114
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PARKENSMAKKELAARSVELD; ontspanning

Het Smakkelaarsveld wordt een gonzend stadsparkje. 
Het wordt een ruimte met volop activiteiten. Een plek die 
de hectische drukte van de stad verruilt voor de vrolijke 
drukte van vermaak. Je kunt er ontspannen en genieten. 
Een ruimte waar muzikanten informeel een ‘jamsessie’ 
houden, waar jongeren gebruik maken van het voetbal- of 
basketbalveld, of waar hersens gekraakt worden op het 
levend schaakbord. Joggers kunnen er op ieder tijdstip van 
de dag gebruik maken van informele routes die ook langs 
de singels lopen. Op zonnige dagen wordt er volop gebruik 
gemaakt van de kano-opstapplek.

In de nieuwe situatie wordt het Smakkelaarsveld beter 
opgenomen in routes en worden functies toegevoegd in de 
omliggende gebouwen, waardoor het een levendige plek 
kan worden. Aan de zijde van de sporen wordt bebouwing 
toegevoegd in de vorm van een publiek gebouw, woningen, 
winkels en horeca met terrassen aan de waterkant van de 
Leidsche Rijn. Ook wordt een ondergrondse parkeergarage 
ingepast. Het Smakkelaarsveld maakt deel uit van 
de informele routes langs de Leidsche Rijn tussen de 
binnenstad en de wijk Lombok.

Het Smakkelaarsveld markeert van oudsher de toegang 
tot de historische binnenstad. Straks komt op deze 
plek opnieuw het water van de Catharijnesingel en de 
Leidsche Rijn samen. Deze kruising van waterwegen 
typeert het Smakkelaarsveld. Wellicht wordt het nieuwe 
Smakkelaarsveld nog wel meer een blauwe dan een groene 
ruimte. De waterkant heeft goede ligging op de zon.

Behalve waterwegen kruist op het Smakkelaarsveld ook 
een aantal andere verkeersroutes. Met name de inpassing 
van de HOV-baan en –brug is een moeilijke ruimtelijke 
opgave. De busbrug dient zodanig te worden ingepast dat 
er zicht blijft op het mooiste punt van het water (daar waar 
de Catharijnesingel en de Leidsche Rijn samen komen). 
Ook dienen park en busbaan zodanig te worden ontworpen 
dat het verblijfsklimaat in het park prettig is. Wellicht dat het 
parkje deels zal worden omkaderd.

De ontwerpopgave splitst zich toe op het creëren van een 
prettig gecomprimeerde groene verblijfsplek aan het water 
in de nabijheid van de drukte van het verkeer.
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PARKENMOREELSEPARK / PARK NIEUWEROORD; verstild en ingetogen

Veel kwaliteit valt te winnen in de versnipperde groene 
ruimten van het Moreelsepark en Park Nieuweroord. 
Door deze als een groene eenheid op te vatten en de 
verkeersruimte te minimaliseren ontstaat een royaal park. 
Dit grote park zal altijd verschillende delen met elk eigen 
kenmerken houden, maar het samenvoegen van de kleine 
groene plekjes vergroot de kwaliteit van het geheel. Oftewel: 
het geheel is meer dan de som der delen.

De kwaliteit ligt als het ware voor het oprapen: volwassen 
bomen, bijzondere architectuur en na herinrichting 
van de Catharijnesingel, een goede aansluiting op het 
stedelijk weefsel. Wat ontbreekt is een totaalontwerp, 
een overkoepelend gebaar dat het geheel tot een 
eenheid maakt. Het park-ontwerp moet spannender en 
aantrekkelijker worden en elementen die de gebruikswaarde 
van het park verhogen dienen te worden toegevoegd zoals 
paden, zitbanken en speelobjecten. Dit park is een verstild 
en ingetogen gebied in de binnenstad van Utrecht en is als 
het ware een oase van rust in het centrum van de stad. 

118



121

STATIONSGEBIED UTRECHT referentiekader openbare ruimte

Bijzonder en Uniek

Afbeelding E Z  Stedebouw120



121Afbeelding E Z  Stedebouw

UNIEKE RUIMTEN
PLATEAU; oriëntatie en ontmoeting

Dit ‘plateau’ verbindt het Stationsplein met de Stationsstraat 
via een vlakke traverse op circa 6 meter boven de perrons 
van trein, tram en bus. Het plateau is een interwijkverbinding 
en onderdeel van de Centrumboulevard. Het is een 
internationale ontmoetingsplek, waar het een komen en 
gaan is van zakenmensen, bewoners en toeristen. Gelegen 
in de buitenruimte is het openbaar toegankelijk en eigendom 
van de gemeente. Aan het plateau liggen belangrijke 
functies zoals de OV-Terminal en Hoog Catharijne en 
biedt zicht op de treinsporen, de omliggende gebouwen 
en de openbare ruimte. Kortom een plek van oriëntatie en 
ontmoeting.

Het plateau maakt deel uit van het zogenaamde Forum: 
een stedenbouwkundige constellatie van gebouwen aan 
weerszijden van het spoor ten noorden van de OVT. Het 
plateau is een lineaire ruimte en vergroot zich aan beide 
uiteinden. Hier liggen pleinachtige schakelruimten die het 
hoog gelegen plateau verbinden met het onderliggende 
stedelijk weefsel en de aangrenzende functies. Hier worden 
de stijgpunten ingepast. Het is essentieel dat deze plekken 
de mogelijkheid bieden tot oriëntatie. De zichtrelaties van 
boven naar beneden en vice versa zijn van groot belang 
voor het verweven van de verschillende niveaus. De 
schakelruimtes hebben de omvang van een plein, maar 
het gehele plateau heeft meer een transferfunctie dan een 
verblijfsfunctie. Het plateau is ook een plek voor ontmoeting,  
met name de randen van het plateau lenen zich hiervoor. 
Langs de oostpunt en de westpunt van het plateau kan een 
bijzondere toepassing van groen  een plek krijgen.

Door de ligging op hoogte is op het plateau behoefte 
aan straatmeubilair dat nergens anders in de openbare 
ruimte van het plangebied van toepassing is: balustraden, 
(rol)trappen en liften. Ook heeft het plateau een 
zichtbare constructie waarvoor ook esthetische eisen 
gelden. De vormgeving van de constructie en objecten 
wordt ten eerste afgestemd op de vormgeving van 
de aangrenzende openbare ruimten: Stationsplein en 
Stationsstraat. Ten tweede is ook afstemming op zijn 
plaats met de vormgeving van de OVT. Zowel plateau 
als OVT zijn gebouwde constructies met een belangrijke 
openbare functie. Zij hebben daardoor een grotere 
interafhankelijkheid dan reguliere openbare ruimten op 
maaiveld met aanliggende gebouwen. Vormgeving van 
balustrades en stijgpunten kunnen daarom verwant zijn.

Om ondanks de ligging op hoogte, continuïteit in de 
openbare ruimte te bewerkstelligen wordt op het plateau 
zoveel mogelijk gewerkt met de standaard bouwstenen 
voor de Kern Stationsgebied. Het feit echter dat deze 
inrichting zich niet op het maaiveld vebindt, heeft enkele 
consequenties voor de bouwstenen:
De standaard verharding voor de Kern Stationsgebied, 
de graniettegel wordt hier uitgevoerd in een groter, maar 
dunner formaat. Hierbij wordt rekening gehouden met 
andere schoonmaakwijzen en een andere fundatie dan 
op maaiveld.
Om recht te doen aan de typerende kwaliteit van het 
plateau, is de wijze van verlichting op het plateau anders 
dan op het maaiveld. Gedacht kan worden aan hangende 
verlichting bevestigd aan constructies of gevels of aan 
lichtobjecten geïntegreerd met balustrades. 120
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BASISDOCUMENTEN

Bij het vervaardigen van inrichtingsplannen voor de 
openbare ruimte in het Stationsgebied Utrecht dienen de 
volgende basisdocumenten, opgesteld door de gemeente 
Utrecht als randvoorwaarde:
- Referentiekader openbare ruimte Stationsgebied, 2005
- Referentiekader beheer Stationsgebied, 2005
- Masterplan Stationsgebied Utrecht, 2002
- Actualisatie Masterplan Stationsgebied Utrecht, 2004
- Structuurplan, Werkboek Randvoorwaarden en 

Integraal Programma van Eisen / Functioneel Ontwerp 
voor het betreffende deelgebied

In genoemde documenten zijn randvoorwaarden 
opgenomen, die specifiek zijn voor het Stationsgebied. 
Voor het overige gelden de volgende basisdocumenten als 
randvoorwaarde:
- Handboek openbare ruimte, gemeente Utrecht, 1999
-  Openbare Ruimteplan Binnenstad, gemeente Utrecht, 

2000
- Nota herstel singelstructuur, gemeente Utrecht, 1997
- Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de 

bebouwde kom (ASVV), CROW, 2004 
- Handboek verkeersborden,1993
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Opdrachtgever: Gemeente Utrecht, Projectorganisatie Stationsgebied
 Madeleine Lenagh, programmamanager ruimtelijke kwaliteit en bereikbaarheid

Opdrachtnemer: DSB, Ingenieursbureau Utrecht (IBU)
 Peter van Sterkenburg, projectleider

Inhoud: Frank van der Zanden
 Joost Rosdorff
 Marjo de Kraker
 Marielle Versteeg
 Ine Esselink
 Goos van Berghem
 Remon Siegel
 Willem Smits (DSO-Stedenbouw)
 Henk Bouwman (i.o.v. DSO-Stedenbouw)
 Enno Zuidema (i.o.v. DSO-Stedenbouw)
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